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POVZETEK
V diplomskem delu je na kratko predstavljena lega Suhe krajine, občine Ţuţemberk in njena
zgodovina. Prav tako je na kratko opredeljena naravna in kulturna dediščina Suhe krajine.
Drugi del teoretičnega dela pa zavzema podrobna predstavitev znanih Suhokranjcev, ki so
prispevali pomemben deleţ svojega delovanja na različnih področjih, tako v Sloveniji kot po
svetu.
V raziskovalnem delu diplomske naloge so predstavljena ţiva izročila o nekaterih znanih
Suhokranjcih, naštete so spominske plošče, spomeniki in druga obeleţja, postavljena v
spomin znanim Suhokranjcem. Prav tako je predstavljena osnovna šola Ţuţemberk ter šolski
muzej, posvečen znanim Suhokranjcem, v katerem so predstavljeni predmeti oz. materialni
viri, ki pričajo o obstoju znanih Suhokranjcev.
V didaktičnem delu diplomskega dela so predstavljene tri učne ure z delovnimi listi na temo
Znani Suhokranjci za vsa tri triletja. V didaktičnem delu sem poskušala ugotoviti, kako dobro
učenci poznajo znane Suhokranjce, kateri so jim bliţje in ali jim misel na zasluţne moţe in
ţene sploh kaj pomeni.
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SUMMARY
In the thesis, position of Suha krajina and municipality of Ţuţemberk with its cultural and
natural heritage is presented. The central part of the thesis deals with presentation of famous
people from Suha krajina, whose work is recognized in Slovenia as well as worldwide.
Interesting facts about some of the celebrities obtained from oral sources as well as the list of
plaques and monuments in their honour are presented in the empirical part of the thesis.
Primary school Ţuţemberk with its musesum of famous people from Suha krajina, including
various exibits and documents referring to their life and work, is also presented.
The didactic part comprises three lessons with worksheets about famous people from Suha
krajina, one for each of the three educational cycles. The key point of the lessons was to
determine how well the celebrities from the school museum are known among pupils, whom
the pupils are more fond of and what they mean to them.
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1 UVOD
Ob imenu Suha krajina si ne predstavljamo prav veliko o tej pokrajini. Lahko bi sklepali, da je
ta pokrajina pusta in brez posebnosti, a to ravno ne drţi. Čeprav skopa in revna, pa je Suha
krajina »rodila« mnogo pomembnih ljudi. Med pomembne ljudi štejem Suhokranjce, ki so
Sloveniji in svetu vtisnili svoj pečat delovanja na različnih področjih. To so ljudje, ki so
prispevali k razvoju znanosti, tehnologije, športu, glasbi in kar je zelo pomembno: k
ohranjanju slovenskega jezika med ljudmi doma in po svetu. Ljudje mnogokrat pozabimo, kje
je naš izvor in pomembnost ohranjanja dediščine. Ponosni moramo biti na svojo domovino in
tudi sami pomagati pri ohranjanju in krepitvi narodne samozavesti. Tako ima moje diplomsko
delo tudi globlji pomen. Zdi se mi pomembno, da se ljudje in predvsem mladi zavemo, da iz
naše pokrajine izhaja mnogo pomembnih ljudi, saj menim, da z odkrivanjem in spoznavanjem
znanih Suhokranjcev prispevamo k vzgoji mladih, pripadnosti rodoljubne zavesti in
pripadnosti Suhi krajini, pa tudi k ponosu, da smo Suhokranjci.

1
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2 LEGA SUHE KRAJINE IN OBČINE ŢUŢEMBERK
Suha krajina je manjša pokrajina, ki leţi na severo-zahodnem delu Dolenjske. Njeno središče
je trg Ţuţemberk. V Suhi krajini izvira in skoznjo teče tudi reka Krka. Ime Suha krajina izvira
iz dejstva o prepustni zemlji, ki je na apnencu in zato v vrhnji plasti ostane malo vode, večina
je pronica v podtalnico in Krko. Skozi Suho krajino poteka tudi pomembna prometna cesta.1
Suha krajina spada med najredkeje poseljene slovenske pokrajine. Prevladujejo majhna
gručasta naselja z manj kot 100 prebivalci. Večja naselja so nastala tam, kjer je bilo več
primernih površin za kmetovanje.2 Ţuţemberk je osrednje naselje Suhe krajine. Je središče
istoimenske občine v dolini reke Krke, ki zajema velik in osrednji del Suhe krajine, ene izmed
najbolj kraških pokrajin v Sloveniji. Leţi na 220 m nadmorske višine, na obeh bregovih reke
Krke in ob kriţiščih cest Ivančna Gorica-Soteska-Črnomelj ter Trebnje. Dvor-Kočevje. Trg ob
gradu in glavni cesti je leta 1999 praznoval 600-letnico omembe, prvi zametek gradu pa je iz
leta 1000. Slikovita lega na skalni pečini ga uvršča med najlepše slovenske gradove. Sredi
trga stoji litoţelezen vodnjak, izdelek dvorske ţelezarne. Na vzpetinah, nad trškim jedrom
stojita mogočna cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter spomenik padlim borcem. Pod gradom
leţijo razvaline nekdanje papirnice in usnjarne, na desnem bregu, prav blizu mostu, pa še iz
protestantskih časov znana cerkev sv. Nikolaja.
Ţuţemberk šteje 1085 prebivalcev, ki so zaposleni v domačem kraju, vse več pa se jih vozi v
Novo mesto, Ljubljano, v Ivančno Gorico in Trebnje.3

1

Povzeto s svetovnega spleta, 12. 11. 2010: http://sl.wikipedia.org/wiki/Suha_krajina.
Enciklopedija Slovenije, 12. zvezek (dalje: Enciklopedija Slovenije). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, str.
370.
3
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 11. 2010: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C5%BEemberk.
2
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3 ZGODOVINA SUHE KRAJINE IN ŢUŢEMBERKA
Poselitev v Suhi krajini, natančneje v delu doline Krke, (Drašča vas) so v mlajši kameni in
rimski dobi omogočili razmeroma uravnano kamnito površje, vodna sila Krke in manjša
rudišča. Zlasti v dolini Krke so se pozneje razvili mlinarstvo, ţagarstvo, fuţinarstvo, papirnice
in različne obrtne dejavnosti. Dolina Krke je doţivela največji razcvet v 18. in 19. stoletju z
modernizacijo fuţin na Dvoru. V dolini Krke je tedaj v nekmečkih poklicih delalo okoli 2500
ljudi, dolina je bila med najrazvitejšimi na Slovenskem. Leta 1890 je imela Suha krajina
največ prebivalcev, okoli 20 000. Ob koncu 19. stoletja so fuţine in druge manufakture, razen
mlinov in ţag, postopoma propadale, prebivalstvo pa se je začelo izseljevati. Med 2. svetovno
vojno je bilo prebivalstvo Suhe krajine močno prizadeto. Po letu 1945 je Suho krajino zajelo
odseljevanje, število prebivalcev je nazadovalo, postala je ena gospodarsko slabše razvitih, z
infrastrukturo slabo opremljenih in demografsko ogroţenih pokrajin. V primerjavi z letom
1890 ima zdaj Suha krajina skoraj polovico manj prebivalcev. Zaradi zaposlovanja v manjših
industrijskih obratih v Suhi krajini ter Ljubljani, Grosupljem, Ivančni Gorici, Trebnjem in
Novem mestu se je oblikoval delavsko-kmečki sloj, ki je omogočil socialno stabilnost. Prav
tako pa je bilo pomembno tudi zaposlovanje v tujini. Ob postopni deagrarizaciji se je začela
spreminjati tudi kulturna podoba pokrajine. Zaradi kmetijske dejavnosti močno osiromašene
obdelovalne površine se zaraščajo; gozdovi zdaj obsegajo več kot polovico površine.4
Ţuţemberk je osrednje naselje Suhe krajine. Zaselek, kasneje pa vas in trg, se je razvil okrog
gradu Ţuţemberk, na terasi nad reko Krko. Ţuţemberk je bil prvič pisno omenjen leta 1246,
trške pravice pa je dobil leta 1399. Od leta 1413 je sedeţ ţupnije Ţuţemberk, katere ozemlje
se razprostira na obeh straneh Krke. Ţupnija Ţuţemberk je imela do 2. svetovne vojne poleg
ţupnijske še 16 podruţničnih cerkva, danes jih je 12. Najimenitnejša je cerkev svetega
Mohorja in Fortunata na razglednem griču nad Ţuţemberkom, ki je bila v 14. stoletju
posvečena svetemu Mohorju in Fortunatu. Leta 1769 so jo na novo sezidali v renesančnem
slogu z dvema zvonikoma in sedmimi oltarji. Med 2. svetovno vojno je bila poţgana, leta
1994 pa na novo pozidana.5
Najstarejši cerkvi v občini sta cerkev svetega Nikolaja na desnem bregu Krke, ki je bila
zgrajena v 13. stoletju in ima še ohranjene ostanke srednjeveških fresk, ter cerkev svetega
Roka nad Stransko vasjo iz zgodnjega baroka, pozidana v zahvalo, da je prenehala kuga, ki je
v Ţuţemberku morila leta 1625.6
Nekoč eden najmogočnejših srednjeveških gradov na Kranjskem je danes le še senca
preteklosti. Prvič je bil omenjen leta 1246 kot Seisenberk, imenovan po griču Eisenberg, kjer
so kopali ţelezovo rudo. Po eni izmed domnev naj bi se iz tega izoblikovalo ime Ţuţemberk.7

4

Enciklopedija Slovenije, 12. zvezek, str. 370.
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 11. 2010: http://www.gremoven.com/Kraji/Zuzemberk/menu-id-47.
6
Prav tam.
7
Prav tam.
5
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Slika 1: Zračni posnetek Ţuţemberka 19308

Ţuţemberk se je ţe v srednjem veku razvil v gospodarsko središče Suhe krajine. Trţani so se
ukvarjali s krznarstvom, strojarstvom, čevljarstvom, krojaštvom in ribištvom. Obrtniki so bili
povezani v cehe, od katerih je bil najbolj številčen usnjarski, dejaven vse od 17. do začetka
19. stoletja. Pomembni so bili trški sejmi, na katere so prihajali kupci iz celotne doline Krke
in Suhe krajine. V Ţuţemberku je bila tudi mitnica, omenjena ţe leta 1458. V prvi polovici
17. stoletja je v kraju delovala Strahova zvonarna. Pomembno vlogo so imeli tudi mlini in
ţage na Krki, ki jim je zagotavljala idealne pogoje, saj njena voda ni usahnila niti v največjih
sušah. V začetku 20. stoletja je delovalo 40 mlinov in 24 ţag. Danes je ohranjenih le še nekaj
mlinov, edini občasno še delujoči pa je Zajčev mlin v Praprečah, ki je na voljo tudi za oglede.
Ob reki Krki je bila po letu 1716 papirnica, ki je bila po 1875 preurejena v strojarno in
usnjarno. Leta 1730 je bila v kraju tudi smodnišnica.9
Pomembno vlogo za celotno dolino je imela ţelezolivarna v sosednjem Dvoru. Ţeleznica je
dolino obšla in tako v veliki meri povzročila njeno počasno zamiranje. Z ustanovitvijo svoje
občine leta 1998, ki zajema 4.579 prebivalcev, in društev, se v dolino počasi vrača razcvet.10

4 KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturno dediščino predstavljajo viri in dokazi človeške zgodovine in kulture ne glede na
njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina) ter s tem povezane kulturne
dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno
človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v drţavnem interesu.11
Temeljna funkcija kulturne dediščine je v njenem neposrednem vključevanju v sodobno
ţivljenje, predvsem v vzgojo, gospodarstvo in turizem, posredovanje znanja iz preteklih
obdobij, krepitev narodove samobitnosti in kulturne identitete.12
8

Povzeto s svetovnega spleta, 10. 1. 2011: http://www.kamra.si/Default.aspx?region=9&module=7&id=2026.
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 11. 2010: http://www.gremoven.com/Kraji/Zuzemberk/menu-id-47.
10
Prav tam.
11
Povzeto s svetovnega spleta, 13. 11. 2010: http://www.zvkds.si/sl/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturnidediscini/kaj-je-kulturna-dediscina/.
12
Baš Angelos, Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004, str. 266-267.
9
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4. 1 KULTURNO-ZGODOVINSKI SPOMENIKI
Kulturno-zgodovinski spomeniki so del kulturne dediščine, ki si pridobijo poseben status na
podlagi akta o razglasitvi. Vsebovati morajo prvine, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali
posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, ali predstavljati kakovosten doseţek
ustvarjalnosti. Glede na vrednotenje je kulturnim spomenikom podeljen status kulturnega
spomenika lokalnega ali drţavnega pomena.13

4. 2 KULTURNO-ZGODOVINSKI SPOMENIKI OBČINE ŢUŢEMBERK
Na območju občine Ţuţemberk je razglašenih 54 kulturnih spomenikov, med njimi jih je 12
drţavnega pomena.14

4. 2. 1 ŢUŢEMBERŠKI GRAD

Slika 2: Grad Ţuţemberk (Foto: Anja Pečjak)15

Grad stoji sredi Ţuţemberka, na visokih pečinah nad reko Krko. Ime naj bi po eni izmed
razlag tako kraj kot grad dobila po bliţnjem griču Eisenberg (danes se tu nahaja Zafara, del
širšega Ţuţemberka), kjer so v preteklosti kopali ţelezovo rudo. Grad naj bi zato poimenovali
Seisenberg, kar naj bi domačini preoblikovali v Ţuţemberk. Po drugi razlagi naj bi dobila ime
po izpeljanki iz nemške besede sausen (šumeti) – po šumenju Krke preko lehnjakovih pragov,
ki jih je reka izoblikovala prav pod gradom. Po tretji razlagi pa naj bi bil izvor imena
slovenski, in sicer iz besed zoţen in breg. Natančna letnica postavitve prvotne grajske zgradbe
ni znana. Najverjetnejše so navedbe, da naj bi grad pred letom 1246 dal postaviti goriški vazal
Oton s Šumberka. Skozi stoletja je doţivel številne dozidave in prezidave. Najobseţnejša je
potekala v letih od 1526 do 1533, ko so s pomočjo t.i. turškega davka grad utrdili s sedmimi
straţnimi stolpi. Leta 1538 sta ga kupila turjaška plemiča Jurij in Wolf Engelbert. 16
13

Povzeto s svetovnega spleta, 13. 11. 2010: http://www.zvkds.si/sl/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturnidediscini/terminoloski-slovar/.
14
Povzeto
s
svetovnega
spleta,
13.
11.
2010:
http://www.zuzemberk.si/data/katalogi/katalog%20turisticne%20ponudbe%20zuzemberk.doc.
15
Fotografirano v Ţuţemberku, 22. 5. 2011.
16
Ţiberna Marjan, Turistični vodnik po Dolenjski (dalje: Ţiberna, M.: Turistični vodnik po Dolenjski ). Novo
mesto: Zaloţba Goga, 2008, str. 150-152.
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Sin slednjega se je proslavil v bitki proti Turkom leta 1593 pri Sisku, pa tudi sicer naj bi se na
gradu rodilo več pomembnih in vplivnih ljudi, med njimi tudi Janez Vajkard Auersperg, ki je
bil vzgojitelj cesarja Ferdinanda III. in je postal celo prvi minister v Habsburški monarhiji.
Njegov pravnuk Joţef Franc Anton Auersperg je leta 1783 postal kardinal in s tem uresničil
sanje svojega pradeda. Grad je bil naseljen do leta 1893, potem pa je začel propadati. Veliko
škodo so mu naredili napadi med 2. svetovno vojno, saj je bila v njem najprej italijanska,
pozneje pa nemška in domobranska postojanka. Še posebej je grad poškodovalo zavezniško
bombardiranje februarja 1945. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja začeta prenova je bila
prekinjena, a je sredi devetdesetih let spet zaţivela in še vedno poteka.17

4. 2. 2 OBMOČJE AUERSPERGOVE ŢELEZARNE NA DVORU

Slika 3: Ţelezarna na Dvoru pri Ţuţemberku (Foto: Anja Pečjak)18

Na Dvoru, ki je ime najverjetneje dobil po tukajšnjem dvorcu grofov Turjaških, so danes
ohranjeni prosto dostopni ostanki plavţa in nekaterih proizvodnih zgradb nekdanje
Auerspergov, nekdanjih lastnikov tukajšnjih posesti, nastala leta 1796. Ţelezarna, ki je bila
eden največjih industrijskih obratov v 19. stoletju na Dolenjskem, se je leta 1820 preusmerila
v ţelezolivarstvo. Do sredine tega stoletja se je kot edina na našem ozemlju ukvarjala z
izdelavo t.i. umetniškega liva (svečnikov, kroţnikov, peči …). Ţelezovo rudo so dovaţali iz
bliţnje Soteske in okolice, oglje pa iz kočevskih gozdov.19 Leta 1834, ko je dobila naziv
»Cesarsko-kraljeva privilegirana tovarna za litoţelezno in kovano blago kneza Auersperga«,
je zaposlovala več kot 500 delavcev. Na območju juţno od Alp je imela izjemen pomen in
sloves. Tu so denimo izdelali tudi ţelezno konstrukcijo za nekdanji Čevljarski most v
Ljubljani in prve vozičke za ţeleznico v Postojnski jami.20

17

Prav tam.
Fotografirano na Dvoru pri Ţuţemberku, 22. 5. 2011.
19
Ţiberna, M.: Turistični vodnik po Dolenjski, str. 156.
20
Prav tam.
18
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Po poţaru leta 1869 si ni več opomogla, saj se ni zmogla odzvati na pritiske naraščajoče
konkurence, imeli pa so tudi teţave s slabo kvaliteto rude. Delovati je prenehala leta 1891.21

4. 2. 3 CERKEV SV. NIKOLAJA (MIKLAVŢA)
Cerkvica stoji skoraj tik ob reki Krki, v delu Ţuţemberka, ki leţi na njenem desnem bregu.
Domnevno je bila postavljena ţe v 13. stoletju. Prvotno gotska stavba je bila kasneje večkrat
prezidana. V njej se danes nahajajo manjši baročni oltar in freske, domnevno iz 14. stoletja.
Na fasadi je še vidna freska Vihar na morju, v cerkveni zid pa je vzidan rimski nagrobnik, ki
priča o prisotnosti Rimljanov v teh krajih.22

4. 2. 4 CERKEV SV. NEŢE
Cerkev sv. Neţe na Lopati je bila zgrajena v 13. stoletju. V cerkvi je glavni oltar s kipi sv.
Neţe, sv. Lucije, sv. Katarine, sv. Marka in sv. Luka. Cerkev je še danes taka, kot je bila leta
1706, ko je postala podruţnična cerkev hinjske ţupnije. Cerkev je od leta 1990 v obnavljanju
Restavratorskega centra iz Ljubljane.23

4. 2. 5 OSTANKI RIMSKE CESTE
Rimska cesta je vodila po obronkih gričev iz Acerva (Ivančna Gorica) skozi Ţuţemberk, Dvor
naprej proti Črnomlju. Ta cesta je nekoč predstavljala glavno povezavo z ostalim svetom za
»Venete« oziroma za takratne prebivalce tega območja. Pozneje je bila po tej cesti speljana
cesarska trgovska pot. Cesta je bila v uporabi vse do leta 1859, ko so zgradili novo cesto po
dolini reke Krke. Ob rimski cesti stoji veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, med drugimi
tudi Naralov kriţ, v bliţini Trebče vasi. Ostanki rimske ceste so lepo vidni pri cerkvici sv.
Marjete nad vasjo Vrh pri Kriţih in v vasi Zafara pri Ţuţemberku.24

21

Prav tam.
Ţiberna, M.: Turistični vodnik po Dolenjski, str. 153.
23
Povzeto s svetovnega spleta, 6. 12. 2010: http://www.zuzemberk.si/index.php?page=attractions.
24
Prav tam.
22
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4. 2. 6 SPOMENIK NOB NA CVIBLJU

Slika 4: Spomenik NOB na Cviblju (Foto: Anja Pečjak)25

Na Cviblju, vzpetini, ki je iz središča Ţuţemberka oddaljena dober kilometer, stoji spomenik
padlim borcem NOB, delo arhitekta Marjana Tepine (1913-2004). V grobnici pri spomeniku
so pokopani posmrtni ostanki 1114 partizanskih ţrtev 2. svetovne vojne v Suhi krajini, med
njimi tudi posmrtni ostanki borcev iz drugih evropskih drţav in celo iz Azerbajdţana.
Tukajšnje vsakoletne oktobrske komemoracije se udeleţi veliko ljudi, med njimi tudi tuji
diplomati.26

5 NARAVNA DEDIŠČINA
Naravna dediščina oz. naravna vrednota, kot novi pojem, ki ga uvaja novi zakon o ohranjanju
narave, je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni
pojav, sestavina oziroma del ţive ali neţive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Najpogostejše pojavne oblike naravne
dediščine so: geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in
podzemni kraški pojavi, podzemne jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi,
ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z
obreţji, morska obala, rastlinske in ţivalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi
ţivljenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.27

25

Fotografirano na Cviblju, 22. 5. 2011.
Ţiberna, M.: Turistični vodnik po Dolenjski, str. 154.
27
Povzeto
s
svetovnega
spleta,
13.
11.
2010:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/ohranjanje_narave/naravne_vredno
te.pdf.
26
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5. 1 NARAVNA DEDIŠČINA OBČINE ŢUŢEMBERK
Naravna dediščina občine Ţuţemberk je pestra in bogata, saj je na njenem območju
evidentiranih preko 130 omembe vrednih objektov. Le-to predstavljajo tisti deli narave, ki se
jih posebej zavedamo oziroma imajo poseben pomen.28

5. 1. 1 REKA KRKA

Slika 5: Reka Krka (Foto: Anja Pečjak)29

Reka Krka je najbolj prepoznaven naravni biser občine in hkrati slovenske narave. Je
najdaljša slovenska reka, po velikosti porečja pa naša druga kraška reka. Vzdolţ njenega toka
se prepleta in povezuje vrsta naravnih pojavov, kot so izviri, kraške jame, rečni kanjon,
lehnjakovi pragovi in pregrade, plitvine, tolmuni, rečni okljuki in poplavne ravnice. Predvsem
pa je pomemben ekološki vidik reke Krke, ki ga označuje ekosistem z visoko stopnjo
ohranjenosti, veliko habitatsko in vrstno pestrostjo ter številnimi redkimi in ogroţenimi
rastlinskimi in ţivalskimi vrstami. Krka ima za Suhokranjce tudi velik simbolni pomen,
katerega gradi njena prepoznavna krajinska podoba, pričevalnost nekdanjih mlinov, ribištva
in rekreativnih dejavnosti.30

28

Hudoklin Andrej, Naravna dediščina občine Ţuţemberk (dalje: Hudoklin, A.: Naravna dediščina občine
Ţuţemberk). V: Ţuţemberški grad: suhokrajinski zbornik 2003. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2003, str. 99111.
29
Fotografirano v Ţuţemberku, 22. 5. 2011.
30
Hudoklin, A.: Naravna dediščina občine Ţuţemberk, str. 99-100.
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5. 1. 2 LEHNJAKOVI PRAGOVI

Slika 6: Lehnjakovi pragovi (Foto: Anja Pečjak)31

Številni lehnjakovi pragovi v zgornjem delu toka Krke dajejo ţe sicer lepi reki še posebno
privlačnost. Krka je edina slovenska reka, v kateri je izločanje lehnjaka omogočilo nastanek
značilnih stopničastih pragov; ti so pri nas nastali le še v nekaterih manjših potokih. V vodah
Krke, osrednji vodni ţili Suhe krajine, ki nosi svoje ime zaradi dokaj skromnih površinskih
vodnih tokov, je namreč veliko lehnjaka, porozne luknjičave kamenine, imenovane tudi lahki
kamen in lahkovec. Kamnina, katere kemijska sestava je enaka kot pri sigi, se izloča iz vode,
v kateri je raztopljena in se nabira na vodnem rastlinju, kar skozi daljša obdobja botruje
nastanku pragov. Pri Ţuţemberku je tok Krke prav zaradi lehnjakovih pragov izjemno slikovit
in daje značilen videz srednjeveškemu trgu z gradom, ki stoji na pečinah visoko nad reko.32
Lehnjakove pregrade so izjemnost reke, saj je Krka naša edina lehnjakotvorna reka. Voda
reke je nasičena z raztopljenim apnencem, ki se izloča iz vode in useda na vodne rastline.
Tako nastaja lahka, luknjičava biokemična usedlina – lehnjak, ki so ga nekdaj ţagali iz struge
in uporabljali kot gradbeni material. Za zgornji tok Krke so značilne do nekaj metrov visoke
lehnjakove pregrade, v srednjem toku pa se lehnjak izloča v obliki obseţnih talnih podvodnih
pragov, plitvo pod površjem. Ob večjih kompleksih lehnjakovih tvorb so nastali mlini in ţage,
ki so z dvigovanjem jezov pospešili izločanje lehnjaka.33

5. 1. 3 KRAŠKI IZVIRI OB KRKI
Reka Krka na svoji poti preko Suhe krajine nima površinskih pritokov, pač pa se vanjo izliva
vrsta izvirov, ki prihajajo na dan na dnu kanjonske doline, in se po kratkem toku izlijejo v
reko.34
31

Fotografirano v Ţuţemberku, 22. 5. 2011.
Ţiberna, M.: Turistični vodnik po Dolenjski, str. 155.
33
Hudoklin, A.: Naravna dediščina občine Ţuţemberk, str. 100.
34
Prav tam, str. 100-101.
32
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Na območju občine Ţuţemberk je ob Krki okoli 30 studencev, ki so jih domačini v preteklosti
pogosto uporabljali kot vodne vire. Večina studencev ima manjši pretok, saj največkrat
zbirajo podtalno vodo iz oţjega prispevnega območja Suhe krajine. Najbolj vodnati izvir so
Šice pod vasjo Jama, Tominčev studenec in Izvir na Debeljakovi loki. Vanje se stekajo vode
iz Ribniške doline.35

5. 1. 4 IZVIRI V SUHI KRAJINI
Izviri v Suhi krajini so od nekdaj predstavljali pomembne vire ter bili prirejeni za uporabo.
Danes so vsi po vrsti opuščeni, saj jih potem, ko je pritekla voda po vodovodu, le še malokdo
uporablja. Prav tako so opustele tudi nekdanje vaške luţe, v katerih se je na steptanih
glinenih tleh zadrţevala voda za napajanje ţivine. Ena največjih je bila Ţvirška luţa, ki jo
danes prerašča vodno rastlinstvo.36

5. 1. 5 KRAŠKE JAME
Kraške jame predstavljajo prevladujoč tip naravne dediščine, saj Suho krajino v večji meri
gradijo karbonatne kamnine. Za zahodno, kot tudi za vzhodno Suho krajino je značilno
planotasto kraško površje: s slemeni, griči, manjšimi kopastimi vrhovi ter vmesnimi
depresijami. Nekateri deli so močno vrtačasti, kar velja še zlasti za Ajdovske planote nad
Straţo, okolico Ţvirč in Podgozda. Drugje prevladujejo večji doli, uvale in cela vrsta vmesnih
oblik. V mejah občine je raziskanih preko 70 kraških objektov. Najpogostejša so brezna, med
njimi najbolj znano stopnjasto Šolnovo brezno pri Prevolah, imenovano tudi Tumčevo
brezno, ki je s 128 metri tudi najgloblje v Suhi krajini. Krasi ga bogato kapniško okrasje, na
globini 116 metrov pa slikovito jezero, dolgo kar 50 metrov, široko okoli 13 metrov in do 4
metre globoko, v katerem zastaja kapnica. V bliţini Ratja je raziskano tudi 109 metrov
globoko, poševno brezno Zvrnilca, znano tudi kot Rzarjevo brezno. Ţal je danes vstop vanj
zasut z odpadki, ki so naredili neprehoden čep v oţini dobrih deset metrov pod vhodom. Med
brezni velja omeniti tudi preko 50 metrov globoko Jamo na Šnajci na pobočju Svetega Petra
ter Gozdno in Pasjo jamo nedaleč od nje.37
Posebnost zahodne Suhe krajine so tako imenovani skednji, vodoravne vodne jame z večjim
podzemskim prostorom, v katere so se ljudje pogosto zatekali. Med njimi je največji Kanteč
skedenjc v bliţini Lazine pri Hinjah, katerega označuje izjemno velika in slikovita podzemska
dvorana, dolga dobrih 50 metrov in široka do 40 metrov. V njegovi soseščini je še Šepčev
skedenjc z zasigano podzemsko dvorano. Tu je še Skedenjc pri Ratju, ki se razteza vzdolţ 40
metrov dolgega fosilnega vodnega rova, nad Podgozdom pa najdemo skoraj prav tako dolgo
in lepo zasigano Skedenjco, imenovano tudi Jamo pod skalo.38

35

Prav tam.
Prav tam, str. 101-102.
37
Prav tam, str. 102.
38
Prav tam, str. 102-104.
36
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Kar nekaj zanimivih jam se odpira tudi v vzhodni Suhi krajini. V bliţini Ajdovca je znana
Selska jama, ki sluţi kot vaško smetišče. Na skrajnem vzhodnem obrobju Ajdovske planote
kraljujeta Velika in Mala Prepadna. Velika Prepadna ima prostorno vhodno dvorano, ki se
nadaljuje v razgiban podzemski rov, ki pripelje na koncu do ene lepših zasiganih kapniških
dvoran na Dolenjskem. Prav tako slikovita je tudi Mala Prepadna, dolga 160 metrov, ki je
zaradi breznastega dostopa veliko bolj ohranjena.39
V dolinskem krasu ob reki Krki je znanih manj jam. Najbolj pestre kraške pojave
predstavljajo kraški izviri Šice, ki prihaja na dan v številnih bruhalnikih za Cegelnico pri
Stavči vasi. Največja med njimi je Bobnova jama, deset metrov globoka in dolga dobrih 50
metrov. Omeniti velja tudi Črničkovo jamo, ki se odpira v kanjonski steni nad izvirom Šice
ob reki Krki pod vasjo Jama pri Dvoru. Ta poteka v kar štirih etaţah, ki na zanimiv način
kaţejo proces zakrasevanja. Sistem je dolg dobrih 220 metrov, najbolj dinamičen pa je
občasno poplavljeni del, kjer je tudi 11 metrov globok vodnjak.40 Posebnost so tudi
poimenovanja nekaterih jam, ki kaţejo na ţivost ljudskega izročila, bogastvo jezika in
nekdanjo vpetost jam v ţivljenje domačinov.41

5. 1. 6 REDKE IN OGROŢENE ŢIVALSKE VRSTE
Reka Krka ustvarja na območju Suhe krajine prostorsko pestrost s kraškimi izviri, razgibane
kraške planote in obrobje gozdnatega Kočevskega roga, katera zagotavlja veliko habitatsko
pestrost in z njo povezano prisotnost ţivalskih vrst. Zaledja kraških izvirov ob reki Krki so
ţivljenjski prostor številnih redkih in pogosto endemnih vrst. Najbolj znan je največji jamski
vretenčar na svetu, človeška ribica (Proteus anguinus). Podzemske vode so zasluţne za
naseljevanje tudi drugih podzemskih ţivali. Med endemiti, ki ţivijo le v zaledju kraških
izvirov ob reki Krki, so naslednji. Med drobnimi vodnimi polţi so to Sedleriana robici,
Sadleriana schmidt in kerkia kusceri; med niţjimi vodnimi raki so dolenjski jamski osliček
(Proasellus slovenicus), le v izvirih pri Ţuţemberku, gladki jamski jeţek (Monolistra
racovitzai karamani), v izvirih zgornjega toka Krke nad Tominčevim studencem. Reka Krka
je prava zakladnica rastlinskih in ţivalskih vrst. Znana je kot ena najbogatejših rek z ribami v
Sloveniji. Med najbolj ogroţene in hkrati tudi najbolj zaţelene ribolovne vrste se uvršča ribji
kralj sulec, med ranljivimi vrstami pa lipan, potočna postrv, ščuka in platnica. V zgornji tok
reke le še redko zaide vidra, ki je eden najbolj ogroţenih evropskih sesalcev. V nekdanjih
izvirih in opustelih vaških luţah je narava ustvarila zatočišča ogroţenim vrstam kačjih
pastirjev, dvoţivk in drugih, na vodo vezanih ţivalskih vrst.42

39

Prav tam, str. 104.
Prav tam, str. 104-105.
41
Prav tam.
42
Prav tam, str. 105-106.
40
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5. 1. 7 PTICE
Krka z obreţjem je v gnezdilnem obdobju, kot tudi v času selitve in prezimovanja, privlačna
za pionirke, čaplje, race, tukalice in nekatere pobreţnike. Ohranjena tradicionalna kmetijska
krajina je primerna tudi za vzdrţevanje vitalne populacije ptic, ki drugje izginjajo (srakoperji,
ţolne, detli, golobi in različni pevci).43

5. 1. 8 ZVERI
Zveri so vezane na naravno zaledje bliţnje Kočevske. Tu so prisotne vse najpomembnejše
vrste ogroţenih zveri vključno z rjavim medvedom, ki je v Suhi krajini pogost obiskovalec,
sledi volkov se bolj redko najdejo, ris, ki je našel svoje mesto v občinskem grbu pa je tu
ponovno prisoten po naselitvi leta 1973.44

5. 1. 9 MOGOČNA DREVESA
Mogočna drevesa na poseben način zaznamujejo številne vasi, kot na primer vas Podlipa, kjer
lahko občudujemo več lip in nekaj divjih kostanjev. Mogočna drevesa lahko ohranjamo tudi v
gozdu. Ena takšnih bukev je pri Kneţji roki ob poti na Sveti Peter. Nekoliko niţje v pobočju,
ki se spušča proti Krki, pa rastejo tudi najvišje doslej znane bukve v Sloveniji. Te segajo tudi
do višine 42 metrov, kar presega njihovo povprečno višino za dobrih 10 metrov.45

5. 1. 10 NARAVNI PARKI
V občino segata dve načrtovani parkovni območji: Regijski park Kočevsko - Kolpa in
Krajinski park Krka. Regijski park obsega le manjši del občine, in to gozdnata pobočja
Svetega Petra med reko Krko in cesto Dvor - Smuka. Krajinski park Krka pa obsega širši pas
ob reki in vključuje tudi območja kulturne dediščine: območje gradu Ţuţemberk, arheološke
lokalitete v okolici Mačkovca nad Dvorom, traso Rimske ceste, v Ţuţemberku pa poleg
historičnega naselja tudi memorialno območje na Cviblju.46

43

Prav tam, str. 107.
Prav tam.
45
Prav tam, str. 107-108.
46
Prav tam, str. 108.
44
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6 ZNANI SUHOKRANJCI IN ZEMLJEVID
Suha krajina je po naravnih danostih za ţivljenje skromna deţela. Čeprav je skopa in revna, je
Suha krajina »rodila« mnogo pomembnih ljudi, ki so prispevali deleţ svojega delovanja h
gospodarskemu, kulturnemu ali znanstvenemu napredku tako v Sloveniji kot po svetu. Kot
povzetek raziskanih znanih Suhokranjcev predstavljajo naslednji podatki. Doktorat znanosti je
doseglo pet znanih Suhokranjcev, naziv magistra eden. Po poklicu je bilo največ učiteljev in
profesorjev (6), nato duhovnikov (5), glasbenika (2) ter po en pravnik, zdravnik, igralka,
tiskar in zaloţnik ter alpinist. Na območju Ajdovca sta bila rojena dva, Dvora eden, Šmihela
šest in Ţuţemberka šest. V Suho krajino so se priselili Alojzij Zupanc, Franc Poţun in Ignacij
A. Kleinmayr. Na tujem so pokopani štirje: Rozalija Seršen v ZDA, Joţe Kastelic v Argentini,
Janez Mrvar v Ekvadorju in Tomaţ Humar v Himalaji. Iz kmečke druţine je izhajalo šest
znanih Suhokranjcev, iz delavsko-kmečke sedem, iz uradniško-obrtniške šest.
V nadaljevanju jih navajam po abecednem redu priimkov.
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6. 1 Dr. FRAN BRADAČ: klasični filolog in prevajalec (Jama pri Dvoru,
1885 – Ljubljana, 1970)

Slika 7: Dr. Fran Bradač (Foto: Anja Pečjak)47

Dr. Fran Bradač, znani klasični jezikoslovec in prevajalec, se je rodil 15. junija 1885 na Jami
pri Ţuţemberku.48 Rodil se je očetu Ivanu, tovarniškemu delavcu v ţelezarni na Dvoru, in
materi Katarini, rojeni Lazar. Osnovno šolo je obiskoval na Dvoru, od leta 1892 do 1897.49
Gimnazijo v Ljubljani, od leta 1897 do 1905, klasično filologijo pa je študiral na Dunaju v
letih 1906 do 1910. Sluţboval je kot gimnazijski profesor v Ljubljani.50 Leta 1910 se je
poročil s Čehinjo Boţeno Ondraček. Imela sta sina Frana in hčerko Zorko.51 Leta 1920 je
doktoriral na zagrebški univerzi. Leta 1921 se je znanstveno izpopolnjeval na Univerzi v
Pragi in Berlinu. Leta 1923 je postal docent, leta 1937 pa izredni profesor klasične filologije
na univerzi v Ljubljani.52 Od leta 1923 do upokojitve leta 1945 je predaval klasično filologijo
na Filozofski fakulteti (FF) v Ljubljani.53 Njegovo plodno znanstveno delo se začne leta 1928,
ko je izdal Latinsko-slovenski slovar, ki je izjemen pomen ohranil do danes. Leto pozneje
(1929) je izdal Češko-slovenski slovar, kasneje še Nemško-slovenski, Slovensko-nemški,
češki slovar ter Slovensko-latinski slovar. Poseben pomen pa imata tudi Slovar tujk, izdan leta
1929, in Slovarček tujk, izdan leta 1955. Privlačila ga je tudi stara grščina.54

47

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 31. 5. 2011.
Povzeto s svetovnega spleta, 31. 1. 2011: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:0174/VIEW/.
49
Mrvar, Jelka, Znani Suhokrajinčani, dr. Fran Bradač. (dalje: Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani). V:
Ţuţemberški grad: suhokranjski zbornik 2003. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2003, str. 136-139.
50
Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga (dalje: Slovenski biografski leksikon). Ljubljana: Zadruţna
gospodarska banka, 1925-1932, str. 56.
51
Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, dr. Fran Bradač, str. 136-139.
52
Povzeto s svetovnega spleta, 31. 1. 2011: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:0174/VIEW/.
53
Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, str. 353.
54
Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, dr. Fran Bradač, str. 139-142.
48
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Skupaj z Josipom Osano je izdal doslej edino grško slovnico v slovenščini, učbenik Grška
slovnica (1919), leta 1920 pa je sledila Grška vadnica. Oboje še vedno velja za nepogrešljiv
učbenik za pouk klasične grščine. Slovarji in učbeniki so nedvomno najbolj znano področje
dela dr. Frana Bradača.55 Nič manj pomembno ni njegovo prevajalsko delo. Po 1. svetovni
vojni so si takratne jugoslovanske prosvetne oblasti prizadevale izriniti pouk klasičnih jezikov
iz gimnazij. Skupaj z Antonom Sovretom je dr. Bradač prav zato načrtno prevajal dela
antičnih ustvarjalcev. Leta 1923 je objavil izbor najlepših pesmi treh najbolj znanih rimskih
lirikov: Katula, Tibula in Propercija. Sledili so prevodi Evripidove Medeje, Hipolitosa in
Iona. Privlačil ga je slavni komediograf Aristofan.56 Leta 1925 je prevedel njegovo komedijo
Aharnjani. Ljubljanska drama je uprizorila Aistofanovo Lizistrato in Evripidovo Medejo v
Bradačevem prevodu. Pozneje se je lotil še njegove poetične komedije Ptiči. Med strokovno
prodornimi študijami velja omeniti Sapfino Erotiko ter Arhitektoniko in simetrijo v stari
klasični poeziji. Večino prevodov je dr. Fran Bradač izdal v samozaloţbi, le nekatere krajše je
objavil v Ljubljanskem zvonu. Prispevke je objavljal tudi v hrvaških in nemških strokovnih
revijah. Kot profesor klasične filologije na ljubljanski Univerzi je vzgojil najboljše slovenske
latiniste in greciste, kot so: Albin Vilhar, Josip Ilc, Joţe Kastelic.57
Po drugi svetovni vojni je bil dr. Bradač predčasno upokojen. Prisilen odhod z univerze ga je
prizadel. Do smrti, 1. maja 1970, se je ukvarjal s prevajanjem iz češčine (Jaroslav Hašek,
Pustolovščine vojaka Švejka; Karel Čapek, Devet povesti; K. J. Erben, Češke pravljice, in
druge) in nemščine (Najlepše antične pripovedke Gustava Schwaba; Erich Kästner, Ko sem še
majhen bil, in druge). Najpomembnejši so njegovi prevodi iz grške in rimske knjiţevnosti:
Vergilov pesniški opus Bukolika, Georgika, Eneida – 1964, Pisma Plinija Mlajšega – 1962,
Senekova Pisma Luciliju – 1966, Kurcija Rufa Zgodovina Aleksandra Makedonskega – 1967,
Tacitovi Anali – 1968, Livijeva zgodovina Od ustanovitve mesta Rim – 1968 in po smrti
izdan Ciceronov spis Največje dobro in največje zlo – 1972.58 Leta 1988 je izšla dvojezična
zgodovina Langobardov Pavla Diakona, nastala skupaj z dr. Bogom Grafenauerjem in dr.
Kajetanom Gantarjem. Sodi med najpomembnejše vire naše nacionalne zgodovine.59
Njegovo filološko in prevajalsko delo obsega več kot 70 del: 13 slovarjev, 8 samostojnih del
in nad 50 prevodov iz grščine, latinščine, nemščine in češčine. Izjemno dragoceno in obseţno
znanstveno in prevajalsko delo uvršča dr. Frana Bradača ne le med zasluţne Slovence –
znanstvenike, ampak tudi med sloveče evropske latiniste in greciste. Kot odličen predavatelj
je postavil klasični oddelek na Univerzi v Ljubljani na evropsko raven. 60 Dr. Fran Bradač je
bil v rodni Suhi krajini odkrit kot znani Suhokranjec leta 1996.61

55

Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, str. 354.
Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, dr. Fran Bradač, str. 142.
57
Prav tam.
58
Prav tam.
59
Prav tam, str. 144.
60
Prav tam.
61
Mrvar Jelka, Znani Suhokrajinčani (dalje: Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani). V: Ţuţemberški grad:
suhokranjski zbornik 2010. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2010, str. 137.
56
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6. 2 VINKO GLOBOKAR: skladatelj, pozavnist in dirigent (Anderny v
Franciji, 1934)

Slika 8: Vinko Globokar ob igranju na pozavno (Foto: Anja Pečjak)62

Vinko Globokar je Suhokranjec po materi in očetu. Njegov oče Edvard je bil rojen v Šmihelu
pri Ţuţemberku, mati Kristina pa v Drašči vasi. Druţina je od leta 1931 ţivela v Franciji, kjer
se je Vinko rodil. Slovenski in francoski skladatelj, pozavnist in dirigent se je rodil 7. julija
1934 v Andernyu v Franciji.63 Vinko Globokar je v leksikonih in enciklopedijah zapisan kot
ena izmed vodilnih osebnosti evropske in svetovne glasbene avantgarde v drugi polovici 20.
stoletja. Sam se sicer nima za avantgarista, ampak za ustvarjalca nove glasbe, tiste, ki tako kot
vsaka prava umetnost odraţa svojo dobo in odpira pot do razumevanja sveta in človeka. 64
Srednjo glasbeno šolo je obiskoval v Ljubljani. S komaj šestnajstimi leti je igral v Big bandu
ljubljanskega radia, z zabavnim orkestrom Bojana Adamiča pa še kot dijak prepotoval vrsto
drţav po Evropi. Po končani gimnaziji se sprva ni mogel odločiti zgolj za glasbo. Vpisal se je
na fakulteto za elektroniko in se dokončno prepričal, da to ni zanj. Leta 1955 je dobil
štipendijo in nadaljeval študij na glasbenem konservatoriju v Parizu, kjer je sprva igral v
različnih lokalih in celo ameriških vojaških bazah.65 Študiral je na Nacionalnem visokem
konservatoriju v Parizu, kjer se je učil pozavno pri prof. Andreju Lafossu. Tam je, ko mu je
bilo 24 let, diplomiral iz pozavne in komorne glasbe. Štiri leta kasneje je šel študirat
kompozicijo in dirigiranje k prof. Reneju Leibowitzu (1959 – 1963), kontrapunkt in fugo k
Andreju Hoderju, izpopolnjeval pa se je pri Lucianu Beriu.66 V tujini se je sprva uveljavil kot
izvajalec, kot virtuozni trombonist, ki se je prebil med najboljše na svetu. Krstne izvedbe
skladb za trombon (pozavno) so mu zaupali svetovno znani skladatelji 20. stoletja, kot so
Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Maurizio Kagel, Rene Leibowitz, Heinz Holliger
idr.67
62

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 31. 5. 2011.
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 12. 2010: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/vinko-globokar.html.
64
Markelj Milan, Vinko Globokar. Portret tega tedna. V: Dolenjski list, 2003. Letnik 54, str. 24.
65
Globokar Vinko, Samohodec po glasbenem brezpotju (dalje: Globokar, V.: Samohodec po glasbenem
brezpotju). V: Rast: revija za literaturo, kulturo in druţbena vprašanja, 1994. Letnik 5, str. 391-397.
66
Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, str. 251.
67
Globokar, V.: Samohodec po glasbenem brezpotju, str. 391-397.
63
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Za njegovo ustvarjalnost in energijo pa je bilo to premalo. Pri tridesetih letih je zloţil prvo
skladbo z imenom Voie (Pot), za njeno besedilo pa je uporabil verze Majakovskega. Od takrat
naprej je komponiranje začelo stopati v ospredje njegovega zanimanja za glasbo, dokler ga ni
povsem prevzelo. Uveljavil se je kot eden vodilnih evropskih glasbenih avantgaristov, ki ga
glasba zanima tudi po teoretični in celo filozofski plati.68 Kot dirigent je sodeloval z
uglednimi radijskimi orkestri iz Pariza, Baden-Badna, Berlina, Ljubljane ali s filharmoniki iz
Varšave, Zagreba, Jeruzalema ali Tokia. V obdobju med 1967 in 1976 je poučeval na visoki
šoli za glasbo v Kölnu in je bil sočasno soustanovitelj zloglasne skupine New Phonic Art, ki
se je ukvarjala s svobodno improvizacijo.69 Vinko Globokar se vseskozi drţi Heinejeve misli,
da se glasba začne tam, kjer utihne beseda, torej je njeno polje izjemno široko. Vse zvrsti
glasbe so zanj enakovredne, čeprav ima nekatere raje od drugih, edini pogoj je kvaliteta. Tudi
vsi zvoki so zanj v načelu enako plemeniti, iz nepregledne mnoţice jih izbira za svoje skladbe
le po tem, kako zmorejo izraziti njegovo idejo, ki je počelo njegove glasbene stvaritve. Zelo
značilna je bila zanj zato tudi izkušnja z direktovanjem med letom 1973 in 1979 v oddelku za
instrumentalne in vokalne raziskave na inštitutu IRCAM v Parizu.70 Med letom 1983 in 1999
je v Firencah vodil tečaje in se posvečal repertoarju 20. stoletja na koncertih, ki jih je dirigiral
orkestru Orchestra Giovanile Italiana. V tem času je več kot dve leti poučeval na ameriških
univerzah, kot na primer Yale University, Californian Institute of Arts, Illinois University at
Urbana-Champaign ali na univerzi La Jolla-San Diego. Medtem je po svetu izvajal različne
solo-programe za pozavno.71 Vinko Globokar ima absoluten posluh in lahko komponira pred
hišo ob Krki, na potovanju, v hotelu, povsod seve brez klavirja. Začne z idejo, ki jo ţeli
glasbeno izraziti, če je to le mogoče. Skoraj vse je mogoče spremeniti v glasbo, če se le
najdejo primerne glasbene tehnične rešitve. V iskanju se ne ustraši prijemov, absurdnih za
običajno razumevanje glasbe. Kot na primer: pri trombonu ga ni zanimalo samo pihanje v
ustnik in zlivanje glasbenika s kovinsko cevjo v eno izrazno telo, temveč tudi, kakšni zvoki bi
nastajali, če bi zrak vlekel skozi instrument in ustnik vase. Ali pa: kakšne zvoke daje klarinet,
če ga potapljamo v vodo in kaj je mogoče s tako produciranimi zvoki izraziti. O skladanju ali,
kot sam pravi, ustvarjanju zvočnega sveta nenehno razmišlja. Velja samo tisto, kar je novega.
Ţe zdavnaj mu ne zadoščajo običajne note, temveč si je moral sam izmisliti tudi notacijo, to je
zapis, s katerim pove izvajalcem, kako naj skladbo izvedejo. Seveda so tega sposobni le
mojstri, kakršni z njim nastopajo v orkestru New fonic art.72 Vinko Globokar je za ţivljenjsko
delo dobil tudi nekatere nagrade ali odlikovanja. Leta 2002 je prejel Prešernovo nagrado,
najvišje slovensko priznanje za ţivljenjsko delo na umetniškem področju. Prejel je tudi
francosko odlikovanje Chevalier des Arts et des Lettres, postal je častni član ISCM
(International Society of New Music). Prav tako je postal častni član Slovenskih glasbenih
interpretov in član nemške akademije za umetnost v Berlinu. Skupščina SAZU je Vinka
Globokarja 1. junija 2007 izvolila za dopisnega člana.73
68

Prav tam.
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 12. 2010: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/vinko-globokar.html.
70
Globokar, V.: Samohodec po glasbenem brezpotju, str. 391-397.
71
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 12. 2010: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/vinko-globokar.html.
72
Globokar, V.: Samohodec po glasbenem brezpotju, str. 391-397.
73
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 12. 2010: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/vinko-globokar.html.
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Leta 2003 pa je postal tudi častni občan občine Ţuţemberk. Vinko Globokar je avtor številnih
publikacij med njimi knjige Vdih-Izdih, Laboratorum, Individuum-Collectivum. Kot
skladatelj je teţko opredeljiv , saj je njegovo skladanje zelo raznovrstno:
Teatralna dela: Multimedialna trilogija (Miserere, Realitees/Augenblicke, Sternbild der
Grenze, Un jour comme un autre …
Orkestrska dela: Hallo, do you hear me?, Labour, Masse Macht und Individuum, Der Engel
der Geschichte …
Komorna glasba: Eisenberg, Elegie Balkanique, Terres brulees ensuite, La prison, Damdaj,
ciklus 55 skladb Laboratorium, ciklus 8 skladb Discours II – IX …
Zborovska glasba: Voie za 3 zbore, orkester in recitator, Traumdeutung za 4 zbore, Kolo za
pozavno in zbor, Radiographie d 'un roman za zbor, 7 vokalnih solistov, orkester elektronika.
Solistična glasba: Monolith za flavto, Atemstudie za oboo, Vie instrumentalisee za bas
klarinet, Prestop za pozavno, Juriritubajoka za tubo, Pendulum za violončelo … 74 Vinko
Globokar je prepričan, da mora imeti glasba kritično vlogo in se v nekaterih delih spopada s
socialnimi ali političnimi problemi (Elegie Balkanique, L 'armonia Drammatica). Pri
komponiranju se pogosto inspirira ob vprašanjih, ki se zastavljajo zunaj glasbe (druţba,
humanizem, etika). Ta ga usmerjajo k uporabi novih tehnik; novih glasbenih materialov in
novih oblik. Meni, da vsak organizacijski model v naravi ali kulturi lahko postane glasbeno
uporaben.75 Vinko Globokar opozarja na zastarelost in preţivelost vsega dosedanjega ter se
posveča iskanju človekovega glasbenega in še bolj izvenglasbenega bivanja ter nehanja; gre
mu za nekakšno igro resnice.76

74

Prav tam.
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 12. 2010: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/vinko-globokar.html.
76
Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, str. 251.
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6. 3 Dr. JANEZ F. GNIDOVEC: doktor filozofije, škof, misijonar in
dobrotnik (Veliki Lipovec, 1873 – Ljubljana, 1939)

Slika 9: Škof- popotnik (Foto: Anja Pečjak)77

Dr. Janez Frančišek Gnidovec se je rodil v Velikem Lipovcu 29. septembra 1873 v kmečki
druţini. Oče Joţe je bil podjeten kmet, dober gospodar in odločnega značaja. Mati Joţefa, roj.
Pust je bila doma z Brezove Rebri. Bila mirna, krotka, dobrosrčna in nekoliko boječa ţenska.
Domače ime Gnidovčevih je bilo pri Janškovih.78 Druţinska vzgoja je bila pri Gnidovčevih
resnično krščanska. Veljalo je pravilo: Moli in delaj! Starši so dajali zgled svojim otrokom z
delom. V domači hiši je bil v kotu velik kriţ, na stenah pa podobe Matere boţje in svetnikov.
Vsak večer so otroci z očetom in mamo pokleknili ob druţinski mizi in molili roţni venec. Ob
zimskih večerih so pri Janškovih, kot so jim rekli, brali iz knjige Ţivljenje svetnikov. Njihovi
junaški zgledi so napravili na otroke močan vtis. Toda druţinske sreče je bilo kmalu konec.
Mati Joţefa je umrla v 33. letu starosti po porodu najmlajšega, tretjega Janezovega brata
Vincencija, ki je tudi umrl, skupaj z njo. Da bi hiša čim prej dobila gospodinjo, se je oče
ponovno poročil. V drugem zakonu so se rodili še trije otroci. Oče je umrl leta 1892, ko je bil
Janez v 8. razredu. Gnidovčev oče je dal, kljub teţkim razmeram, kar tri svoje sinove študirat.
Verjetno je bila tudi mamina smrt in mačeha pri hiši povod, da sta šla Janez in Karel v šolo v
Novo mesto, pozneje pa še Anton. Vsi trije so postali duhovniki.79 Janez je končal prvi razred
ljudske šole v domačem kraju, tri razrede ljudske šole pa pri frančiškanih v Novem mestu,
katero je končal z odliko, saj je ţe takrat pokazal marljivost, ki ga je spremljala vse ţivljenje.
Tu je obiskoval tudi gimnazijo (1884-1892). Bil je vzoren dijak. Ţe takrat je vedno molil pred
Najsvetejšim. Med sošolci je bil z zgledom pravi apostol.80
77

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
Msgr. Turk Alojzij, Škof Janez Gnidovec (dalje: Msgr. Turk, A.: Škof Janez Gnidovec). Celje: Mohorjeva
druţba, 1992, str. 45.
79
Pust Anton, Janez Frančišek Gnidovec (1873-1939) (dalje: Pust, A.: Janez Frančišek Gnidovec). V: Dom in
svet, 1996. Letnik 9, str. 190-191.
80
Škulj Edo, Gnidovčev simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva druţba in Slovenska teološka akademija v Rimu,
1989, str. 29.
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Janez Gnidovec je ţe v otroških letih mislil na duhovniški poklic. Z vidnim veseljem je še isto
jesen, 1892, po maturi vstopil v ljubljansko bogoslovno semenišče. S hišnim redom v
semenišču ni imel teţav, saj se je ţe v gimnazijskih letih vzgajal v tem duhu. Tudi študij mu
ni bil teţak, ker je bil bistre glave in ga je snov predavanj zanimala.81 Drţal se je načela, ki ga
je ţe v novomeški gimnaziji rad ponavljal sošolcem: » Ne učimo se zaradi dobrih redov,
ampak za ţivljenje.« Še bolj kot za dobre rede je skrbel za krepostno ţivljenje, za
odstranjevanje napak, da bi res postal duhovnik po Jezusovem Srcu, kar je pozneje priporočal
tudi svojim duhovnikom. V samozatajevanju je pretiraval, toda z najboljšim namenom.
Odpovedal se je uţivanju alkohola, da bi tako zadoščal za pijančevanje, ki na tolikih krajih
razjeda druţine in narod. Pritrgoval si je v jedi, ker je na svetu toliko lačnih, ki nimajo niti
vsakdanjega kruha. Do skrajnosti sočuten s tistimi, ki pozimi prezebajo zaradi pomanjkanja
obleke in kurjave, je prostovoljno prezebal, tako, da je ţe od dijaških let imel na rokah
ozebline. Duhovniško posvečenje je prejel 23. julija 1896 iz rok ljubljanskega škofa dr.
Missia, poznejšega goriškega nadškofa in kardinala. Posvečenje je bilo v ljubljanski stolnici,
novo mašo pa je imel naslednjo nedeljo v ţupnijski cerkvi v Ajdovcu.82
Novomašnik Gnidovec je prvo imenovanje za kaplana prejel ţe 21. avgusta 1896. Bil je
poslan v Idrijo, kjer je nastopil sluţbo 12. septembra 1896. Z veliko vnemo se je posvetil
sluţbi, saj je ves gorel za reševanje duš, za poglabljanje duhovnega ţivljenja. Otroke je pri
verouku navduševal za ljubezen do Boga, za vsakdanjo molitev in ljubezen do staršev ter
starejših ljudi.83 Ţe naslednje leto je bil premeščen v Vipavo. Tudi tam se je z mladostno
vnemo poprijel duševnega pastirstva na priţnici in v spovednici, v šoli in v društvih. V tistih
letih se je začenjalo v Sloveniji kulturno, socialno in versko prebujanje. Tudi po deţeli so
nastajala prosvetna društva in socialne ustanove. V ţupnijah pa so ustanavljali Marijine
druţbe, ki so osvajale mladino. Gnidovec se je posebej zavzel za mladino in mladina ga je
vzljubila. Njegova posebna skrb so bili reveţi in zakrknjeni grešniki. Leta 1898 je prevzel
ljubljansko škofijo dr. Anton Bonaventura Jeglič, ki je bil do takrat pomoţni škof v Sarajevu.
Eden prvih Jegličevih velikopoteznih načrtov je bil ustanovitev škofijske klasične gimnazije,
kjer bi se šolali bodoči duhovniki, pa tudi slovenski izobraţenci in narodni voditelji. Na
škofijski gimnaziji naj bi po škofovi zamisli poučevali profesorji duhovniki. Da bi bilo ţe ob
začetku delovanja zavoda zadosti profesorjev, je škof povabil duhovnike, da se prijavijo tisti,
ki bi se hoteli pripraviti za profesorje na novi škofijski gimnaziji.84 Prvi med njimi je bil
vipavski kaplan Janez Gnidovec. Škof Jeglič je videl v Gnidovcu odličnega sodelavca. V
jeseni 1899 je odšel Gnidovec s prvo skupino na Dunaj študirat za profesorja (latinščina,
grščina, slovenščina, nemščina). Leta 1904 je napravil vse potrebne izpite. Za doktorsko
nalogo je napisal obširno razpravo o filozofu Platonu (»De Hippis maiore, Platonis dialogo«)
in si tako pridobil tudi doktorski naslov. Razglašen je bil za sposobnega profesorja na
nemških in slovenskih šolah. Najprej je nastopil sluţbo na gimnaziji v Kranju.85
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Msgr. Turk, A.: Škof Janez Gnidovec, Celje 1992, str. 45-51.
Prav tam.
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Prav tam.
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Pust, A.: Janez Frančišek Gnidovec (1873-1939), str. 192-194.
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Dne 21. septembra 1905 je škof Jeglič blagoslovil Zavode sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano in predstavil gojencem prve profesorje in prvega ravnatelja gimnazije dr. Janeza
Gnidovca. Organiziral je zavod na znotraj in obenem skrbel za spisovanje in izdajanje
slovenskih učbenikov za srednje šole. Med vojno je z odločnim nastopom rešil zavod, da ga
ni vojaštvo popolnoma zasedlo. Po 14 letih napornega dela je Gnidovec prosil škofa, naj ga
razreši ravnateljstva, ker je ţelel vstopiti v misijonsko druţbo lazaristov.86 Mislil je, da bo pod
zavetjem sv. Vincecija v skupnosti lazaristov varen pred novimi odgovornostmi. Prav ta
korak pa ga je postavil na pot, ki jo je Bog hotel in ki ga je popeljala do še večje
odgovornosti. Za Gnidovca, bivšega profesorja, ravnatelja in rektorja Škofovskih zavodov, se
je začelo ţivljenje začetnika. Stopil je med novince. Gnidovčeva ţelja postati misijonar se je
uresničila. Gnidovcu so ta leta potekala v molitvi, premišljevanju in zatajevanju. Boţja
previdnost ga je nemara prav zato za nekaj časa odmaknila svetu, da bi iz njega izklesala
apostolski lik škofa, kakršnega je potrebovala skopsko-prizrenska škofija. Do konca ţivljenja
je bil Gnidovec tesno povezan z lazaristi in je vedno čutil, da pripada njim.87 Leta 1924 je bil
imenovan za škofa v Skopju, kjer je bil škofijski sedeţ ţe štiri leta prazen. Za škofa ga je
priporočil tedanji ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, ki je bil očitno prepričan, da bo
dr. Gnidovec kljub svoji poniţnosti, skromnosti in krhkemu zdravju novo dolţnost tako
uspešno opravljal, kakor je vse prejšnje.88 Nove cerkvene sluţbe Gnidovec ni niti najmanj
pričakoval in ne ţelel, pa se je tudi otepal ni. Zavedal se je, da sprejema na svoje rame le
teţak kriţ. Kot škof si je izbral za zavetnika sv. Frančiška Saleškega in si prevzel tudi njegovo
ime, za škofovsko geslo pa po svetem Pavlu: »Vsem sem postal vse!«. 89

Slika 10: Dr. Gnidovec na dan škofovskega posvečenja90

Prišel je res v teţke razmere: ni bilo bogosluţnih prostorov, verniki so bili zapuščeni. Pouk
krščanskega nauka je bil zelo nepopoln. Šol po deţeli ni bilo veliko.91
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Msgr. Turk, A.: Škof Janez Gnidovec, str. 57.
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Pust, A.: Janez Frančišek Gnidovec, str. 195.
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Povzeto s svetovnega spleta, 3. 2. 2011: http://www.gnidovec.si/galerija.htm.
91
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Revščina je ubijala voljo za duhovne dobrine. V deţelo je prihajalo vedno več vojakov,
oroţnikov, financarjev, uradnikov in delavcev, ki so bili raztreseni po prostrani »Juţni Srbiji«.
Gnidovec je osebno in s pomočniki, ki jih je izprosil v Sloveniji- med njimi Alojza Turka,
poznejšega beograjskega nadškofa, prevzel to delo. Svojo prostrano škofijo je večkrat
prepotoval, največkrat peš.92 V 14 letih svojega škofovanja je postavil osemnajst cerkva in
kapel, ne vštevši onih v samostanski skupnostih. To je zmogel z darovi, ki jih je dobival tudi
iz Slovenije. Ni mu bilo nerodno za to prosjačiti. 93 Drţal se je načela: Kjer je cerkev, tam bo
ljudstvo ostalo verno in zvesto cerkvi. Škof Gnidovec se je zavedal tudi pomembnosti
verskega tiska in ga je vernikom tudi priporočal. Leta 1927 je izšla prva številka škofijskega
mesečnika Blagovest, ki naj povezuje vernike s škofijo in duhovniki, zlasti vernike, ki so
oddaljeni od cerkva.
Ljubezni do ubogih se je Janez Gnidovec naučil ţe doma kot otrok. Na skopskih ulicah so
škofa obkroţali ubogi, on pa jim je razdelil poslednji dinar. »Usmiljenje nas najbolj stori
podobne Bogu,« pravi sv. Tomaţ Akvinski. Škof Gnidovec je na vsakem koraku pokazal, da
mu je bliţnji brat v Kristusu, in je imel zanj vedno iskreno očetovsko besedo in brez kake
denarne podpore ni uboţca nikoli odslovil. »Škof mora dati,« je govoril. Ustanavljal je v
škofiji dobrodelne organizacije. Ustanovil je Zavod sv. Joţefa v Skopju za revne otroke in
Dom sv. Marte, kjer so našle zavetišče in versko oskrbo ţene in dekleta, ki so bile trenutno
brez zaposlitve. Gnidovčeva srčnost in pogum sta bili krščanski kreposti. Ni se bal trpljenja,
ni se ustrašil teţkih nalog. Bil je premočrten, načelen in niso ga zmedle nobene ovire. Upal si
je biti drugačen. Če ne bi bil Gnidovec tako pogumen, ne bi bil kos vsem nalogam, ki so mu
bile zaupane. Gnidovčeva molitev je bila izraz njegove vere, upanja in ljubezni. Jezus v
tabernaklju je postajal vedno bolj njegova ljubezen. Pogovor z njim ni bila naloţena dolţnost,
temveč notranja potreba in osebna tolaţba. V urah molitve je dobival moč, da je postajal vse
bolj podoben Kristusu.94 Gnidovec je rad dajal vse svoje ţivljenje. Kot dijak je dajal reveţem
miloščino, če je kaj imel, in delil kruh s sošolci; kot kaplan je pomagal revnim dijakom. Kot
duhovnik študent na Dunaju je včasih slovenskemu kostanjarju, ki je vse potrošil, na koncu
kostanjarske sezone dal za vlak, da se je lahko peljal domov; kot rektorju in ravnatelju so se
mu v Šentvidu smilili dijaki, begunci s Primorske. Pomagal jim je, čeprav ni bilo lahko. Dajal
je prav posebno kot škof. Imel je razmeroma dobro drţavno plačo (nekaj časa 8.000 din,
pozneje manj), ki bi jo lahko porabil zase. Toda vso je razdal: deloma za škofijske potrebe,
deloma za uboge, ki jih v škofiji ni nikoli manjkalo. Ni bil ubog v duhu. Bil pa je ubog v
materialnih dobrinah. V vsem svojem ţivljenju ni iskal zase nobenega razkošja in celo
nobene ugodnosti.95
Škof dr. Janez Frančišek Gnidovec je umrl na prvi petek, 3. februarja 1939. Ko se je po
Ljubljani razširila ta ţalostna novica, so ljudje govorili: »Na zemlji imamo enega svetnika
manj, v nebesih enega več.« 96
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Od Skopja se je poslovil 9. januarja 1939 in z vlakom odpotoval v Ljubljano, na videz na
zdravljenje, v resnici umret. Odklonil je vsako spremstvo. Ko se je poslavljal, je nekaterim
naravnost dejal: »Grem v Ljubljano umret.« Najprej je šel k sobratom misijonarjem na Tabor.
Ker se mu je zdravstveno stanje zelo poslabšalo, so ga prepeljali v sanatorij Leonišče, kjer so
zdravniki poskusili vse, da bi mu pomagali. Vendar govoriti ni več mogel in tudi hrane skoraj
ni več uţival. Na dan 3. februarja se je ob pol petih pričela maša za umirajoče. Svetniški škof
pa je umiral s priţgano svečo v rokah. Umrl je ravno med povzdigovanjem. Vsi so ga imeli za
svetnika, se mu priporočali in se ga na mrtvaškem odru dotikali s svetinjicami in roţnimi
venci.97 Grob škofa Gnidovca je na ljubljanskem pokopališču na prostoru lazaristov. V
spomenik so vklesali njegovo škofovsko geslo: »Vsem sem postal vse!«98 Dr. Janez Gnidovec
je predlagan za svetniškega kandidata.99

6. 4 Dr. FRANC GRIVEC: teolog, zgodovinar in slavist (Veliki Lipovec,
1878 – Ljubljana, 1963)

Slika 11: Dr. Fran Grivec100

Rodil se je 19. 10. 1878 v Velikem Lipovcu, pri »Mikletovih«, očetu Joţefu in materi Mariji,
rojeni Tisovec. Dr. Franc Grivec je bil drugi duhovnik iz te hiše.101 Franc Grivec je bil v letih
1890-1892 dijak novomeške gimnazije in v letih 1892-1892 gojenec dijaškega semenišča
Alojzijevišče v Ljubljani, ki ga je ustanovil ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf, Slomškov
sodobnik in prijatelj. Grivec je obiskoval gimnazijo v času razgibanega narodno-kulturnega,
političnega ţivljenja in razcveta verskega ţivljenja. Dr. Joţe Debevec, perfekt v Alojzijevišču,
ga je najprej ogrel za slovanstvo in za slovstveno delovanje. V Domačih vajah, glasilu
Alojzijevišča, je Grivec objavljal leposlovne spise. Dobro se je naučil ruščine.102 V dijaških in
bogoslovnih letih se je zanimal za slovansko literaturo in slovansko vprašanje ter objavil spise
Ruski realizem in njegovi glavni zastopniki v maturitetnem almanahu Na razstanku (Gorica
1899).103
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Leta 1899 je v Katoliškem obzorniku (KO) objavil razpravo o novejši ruski knjiţevnosti. O
češki katoliški moderni je pisal v Dom in svetu (1901, DS). V letih 1898 do 1902 je v
Ljubljani študiral teologijo. Ţe kot bogoslovec je pisal teološke razprave. Leta 1899 je objavil
v Katoliškem obzorniku svojo prvo razpravo s cerkvenega področja o občestvu svetnikov. Leta
1902 je objavil ekleziološko razpravo Cerkev in cerkve. Vse bolj se je začel ogrevati za delo
za edinost kristjanov. K temu ga je usmerjalo tudi temeljito preučevanje spisov Vladimirja
Solovjova. Študij je nadaljeval v Innsbrucku, kjer je promoviral. V tem času, v letih 19021905, se je dokončno usmeril na preučevanje vzhodnega bogoslovja.104
Razvijal je cirilmetodijsko idejo o krščanski vesoljnosti ter bratstvu vzhodnih in zahodnih
kristjanov, bil pobudnik in vodilni sodelavec unionističnih kongresov v Velehradu na
Moravskem 1907-36 ter s svojim prizadevanjem za krščansko edinost utiral pot sodobnemu
ekumenizmu na Slovenskem. Priključil se je kroţku slovanskih bogoslovcev, ki jih je
povezalo delo za edinost kristjanov. Svojo zamisel cirilo-metodijske misli je objavil v
razpravi Ideja ciril-metodijska v časopisu moravskih bogoslovcev Museum (1903/04). Leta
1905 je napisal doktorsko nalogo o zgodovinskih poskusih zedinjenja med vzhodnimi Slovani.
Grivec je v tem času prenesel teţišče svojega zanimanja s sodobnega na staroslovansko
cerkveno slovstvo.105 Nato je bil eno leto kaplan v Dobu pri Domţalah (1905-1906), kasneje
pa do leta 1916 prefekt v ljubljanskem semenišču. V istem času je bil tudi profesor pripravnik
za filozofijo in osnovno bogoslovje na teološki fakulteti, kjer je nadomestil Janeza Ev. Kreka.
Leta 1916 je postal Grivec redni profesor. Leta 1919 pa je bil izvoljen še za rednega
profesorja vzhodne teologije na univerzi v Zagrebu, a se je ţe naslednje leto vrnil na
novoustanovljeno ljubljansko univerzo, kjer je predaval do svoje smrti leta 1963.106 Leta 1921
je začela Teološka fakulteta izdajati znanstveno teološko revijo Bogoslovni vestnik, ki je bil
Grivčev predlog, poimenovan po znanstvenem glasilu moskovske bogoslovne akademije
Bogoslovskij vestnik. Grivec je hotel tako pokazati na posebno poslanstvo novega teološkega
časopisa, ki naj bi gradil most med vzhodnim in zahodnim krščanstvom. Na to je simbolično
opozorila tudi prva razprava v novem glasilu, namreč Grivčeva razprava o pravovernosti sv.
Cirila in Metoda. Leta 1924 je napisal prvi slovenski ekleziološki priročnik Cerkev, ki ga je
kasneje (1943) še dopolnil. To je tudi prvi katoliški učbenik, ki obseţneje upošteva
pravoslavno pojmovanje Cerkve. Prejel je posebno pohvalno pismo papeţa Pija XI. po
drţavnem tajništvu 31. marca 1924 zaradi tega svojega sistematičnega pregleda
ekleziološkega nauka, predvsem zaradi študija pravoslavne ekleziologije. 107 V čeških revijah
je predstavil rusko, bolgarsko in srbsko teološko literaturo. V slovenskih časopisih (Slovenec,
Katoliški list) je objavil več poljudnih člankov o cerkvenem zedinjenju in o sv. Cirilu in
Metodu. Grivec je bil pobudnik in vodilni sodelavec unionističnih (zedinjevalnih) kongresov
v Velehradu na Moravskem (1907-1936). Leta 1918 je izdal samostojno delo Pravoslavje, ki
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je bilo kasneje prevedeno še v češčino. V slovenščini in češčini je izšlo Cerkveno prvenstvo in
edinstvo po bizantinskem pojmovanju (1921).108
Grivec je sodeloval pri ustanovitvi Apostolstva sv. Cirila in Metoda in bil je prvi urednik
glasila Kraljestvo boţje (KB), ki ga je izdajalo Apostolstvo.109 Revija Kraljestvo boţje je bila
ustanovljena kot glasilo dveh cerkvenih druţb na Slovenskem (Apostolstvo in Bratovščina sv.
Cirila in Metoda), ki sta se zavzemali za sodelovanje z vzhodnimi krščanskimi Cerkvami in za
boljšo informiranost slovenske javnosti o ţivljenju teh Cerkva. Izhajala je med letom 1927 in
1941. Revija je Grivcu sluţila kot najboljše sredstvo za posredovanje njegovih idej o
krščanski edinosti ter o vlogi sv. bratov Cirila in Metoda pri ustvarjanju slovanske krščanske
kulture.110 Potem ko je leta 1921 objavil v Bogoslovnem vestniku prvo razpravo Pravovernost
sv. Cirila in Metoda, je v naslednjih letih nadaljeval poglobljeno raziskovanje in obnavljanje
tehtnih razprav o ţivljenju, delovanju in nauku sv. Cirila in Metoda. Za študijo o
pravovernosti sv. Cirila in Metoda je prejel priznanje srbskih in čeških raziskovalcev. Študija
je bila prelomnica njegovega znanstvenega delovanja. Kot raziskovalec se je od takrat v
glavnem usmeril v poglobljeno preučevanje virov, iz katerih je izhajala cirilo-metodijska
ideja. Leta 1927 je izdal poljudnoznanstveni ţivljenjepis Slovanska apostola sv. Ciril in
Metod. Ţivljenjepis je izšel tudi v nemškem, češkem, slovaškem in poljskem prevodu.111
Veliko je pisal o sv. Cirilu in Metodu, pri čemer je izvrstno povezoval filološko metodo s
teološko mislijo slovanskih blagovestnikov. Pri delu se je naslanjal na starejše opise ţivljenja
in dela sv. Cirila in Metoda. Proučil je nastanek Ţitija Konstantina in Ţitija Metoda in ju izdal
s strokovnimi pojasnili (1936, 1951). Njegovo raziskovanje je temeljilo na primerjavi
cerkvenoslovanskih virov, ki jih osvetljujejo tudi latinski in grški dokumenti. Odkril je tudi,
da je avtor anonimne pridige v Clozovem glagoliti Metod.112 Ob razlagi drugega dela
Briţinskih spomenikov je pokazal na povezanost svetih bratov s Slovenci. Ţe v tem obdobju
se je Grivec pokazal kot dober zgodovinar. Njegovo najbolj znano in odmevno zgodovinsko
delo je Slovenski knez Kocelj, ki je izšlo leta 1938. V čeških revijah in časopisih je objavil
številne teološke članke o cerkvenem zedinjenju in o sv. Cirilu in Metodu.113 Franc Grivec je
bil eden največjih pionirjev in utemeljiteljev sodobnega ekumenizma v 20. stoletju. Na
temeljih svojega nauka o Cerkvi in svojih dognanjih o zedinstveni vlogi sv. Cirila in Metoda v
zgodovini krščanstva je profesor Grivec jasno zagovarjal nujnost zdruţitve krščanskega
Vzhoda in Zahoda v duhu prvega tisočletja vesoljne Kristusove Cerkve in edinstveni pomen
rimskega škofa – »apostolika« pri graditvi vesoljne cerkvene edinosti, kjer imajo posebno
pomembno vlogo vsi slovanski narodi kot sledovalci zedinitvene poti slovanskih apostolov
sv. Cirila in Metoda. Seveda prof. Grivec rasti ekumenizma v zemeljski stvarnosti ni mogel
spremljati vsestransko.114
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Ukvarjal se je predvsem z vzhodno (pravoslavno) cerkvijo in z vprašanji cerkvenega
zedinjenja. Trditi smemo, da je dr. Grivec začetnik in uresničevalec ekumenske misli pri nas.
Razvijal je cirilmetodijsko idejo o krščanski vesoljnosti ter o bratstvu vzhodnih in zahodnih
kristjanov. Kar je bilo še prav posebej simpatično pri tem velikem znanstveniku, je njegovo
človeško toplo zavzemanje za ekumenizem, ki ga je z veliko gorečnostjo posredoval neštetim
generacijam bogoslovcev. Bralec njegovih del dobi občutek, da je bil cerkveni razkol za
Grivca prava bolečina, zato je vedno svaril pred versko nestrpnostjo, študente in bralce pa je z
ljubeznijo vodil po pravoslavni teologiji in podiral medverske in mednacionalne predsodke. V
človeško toplih in v znanstveno preverjenih besedah je dr. Grivec oznanjal tisto, kar je njegov
sovaščan dr. Gnidovec na drug način udejanjal med makedonskimi in albanskimi verniki.115
Ţupnik Alojzij Zupanc je v knjigi Zgodovina Ajdovca v Krajini o dr. Grivcu zapisal
naslednje: »Bil je tudi moj profesor bogoslovja v prvem in drugem letu; predaval je
fundamentalko, de Ecclesia in filozofijo. Bil je tudi perfekt semenišča, pa je nas bogoslovce
samo enkrat obiskal po sobah. Vedno je hodil zamišljen v nekaj bolj vaţnega, to je zgodovino
sv. Cirila in Metoda in v zgodovino sv. katoliške Cerkve, ki je skrivnostno telo Kristusovo.«116

6. 5 TOMAŢ HUMAR: alpinist (Kamnik, 1969 – Himalaja, 2009)

Slika 12: Tomaţ Humar117

Tomaţ Humar je bil Suhokranjec po materi Rozaliji Humar, rojeni Globokar iz Klečeta pri
Šmihelu. Oče Maks je Kamničan. Starši imajo v Klečetu počitniško hišo. Tomaţ je tu
preţivljal počitnice in se vedno rad vračal k svojim rodnim koreninam. Tomaţ Humar je bil
rojen 18. 2. 1969 v Ljubljani, ţivel pa je v Kamniku in bil oče dveh otrok. Zaposlen je bil na
Carinski upravi v Ljubljani. Od leta 1987 je bil član Alpinističnega odseka Kamnik. Opravil
je več kot 1500 vzponov, od tega 70 prvenstvenih doma in po svetu.118
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Novembra 2009 se je smrtno ponesrečil med vzponom na Langtang Lirung. Statusi, ki jih je
prejel so bili: alpinist 1990, alpinistični inštruktor 1993, gorski reševalec 1993. Tomaţ Humar
je veljal za človeka, ki je imel ali noro srečo ali pa zveze tam, kjer se jih z denarjem ne da
kupiti. Ni plezal zaradi slave ali alpinističnih nagrad, čeprav jih je dobil veliko in čeprav ga
je po preplezani juţni steni Daulagirija leta 1999 poznal praktično ves svet. Plezal je zato, ker
je zares zadihal šele pri 5000 metrih. V dolini ni imel obstanka - srce, razum in noge so ga,
kar je vedel zase, vlekli gor, v stene. Kot je govoril, je plezal zato, ker je bil samo v steni zares
blizu Njemu. Tomaţ Humar se je prvič povzpel na Himalajo novembra leta 1994. In sicer je
takrat 25-letnega Tomaţa Humarja spremljal 54-letni Stane Belak – Šrauf. Povzpela sta se na
vrh 6989 metrov visokega Ganeša. To je bila prva Himalajska odprava, ki se je je Tomaţ
udeleţil. Na njej je prvič začutil višino in se učil osnov preţivetja nad 4.000 metri.119
Sprva je plezal v trojki z Gregom Kresalom in Stanetom Belakom – Šraufom, vendar pa se je
Kresal pred koncem zaradi teţav z rebri obrnil. Humar pa je kljub Šraufovemu neodobravanju
vztrajal proti vrhu in tako sta 13. novembra leta 1994 skupaj s Šraufom, ki mu je sledil, stala
na vrhu. Na poti navzdol sta Tomaţa, ki ni bil vajen himalajskih razmer, skoraj pokopala
izčrpanost in mraz. Misel na druţino in Šraufovo prigovarjanje sta mu pomagala zbrati
poslednje moči, s katerimi se je vrnil do tabora. Sledil je vzpon na steno Anapurna I, ki je
bila za Tomaţa prva in edina klasična himalajska odprava in prvi osemtisočak.120 Tomaţ
Humar je v knjigi Ni nemogočih poti zapisal: »Anapurna ali Bogata ţetev, kot bi rekli po
naše, je bila zame, predvsem po zaslugi vodje Toneta Škarje, nepričakovana priloţnost, ki je
nisem hotel izpustiti iz rok. Bila je edina prava klasična himalajska odprava, ki sem jo imel
priloţnost izkusiti. Še vedno sem prepričan, da moraš na začetku poskusiti vse, tudi zloglasno
napenjanje fiksnih vrvi, postavljanje taborov, šerpe … Brez teh izkušenj ne moreš preţiveti v
alpskem stilu, ki ne dopušča napak.121 Nanjo se je 6. maja 1995 po treh dneh vztrajanja na
višini 7.500 metrov povzpel sam po Francoski steni in dosegel višino 8091 metrov.122 »Tako
sem bil vesel. Ker sem verjel do konca, sem bil poplačan z odgovorom. Himalaja me ima
rada.«123
Na Anapurno se je leta 2007 povzpel še enkrat, a po drugi, juţni steni. Po 57 letih je bil prvi,
ki je tam prišel ţiv gor in dol. Tomaţ Humar ni bil nikoli človek pravil. Ţe zelo zgodaj se je
odločil, da je njegova zgodba s stenami samo njegova in njegovih poti ne bo določal nihče,
razen njega samega. Odpovedal se je klasičnim himalajskim odpravam, kjer je treba poslušati
vodjo, in postal sam svoj gospodar. Tako je tudi njegov najodmevnejši uspeh verjetno vzpon
na 7. najvišjo goro sveta, 8.167 metrov visok Daulagiri. To je bila tudi najteţja stena v
njegovi karieri, ki jo je preplezal solo, v alpskem stilu.124
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V organizaciji odprave in izboru njenih članov se je oddaljil od ustaljenih pravil in s seboj
povabil skupino ljudi, ki sicer niso imeli zveze z alpinizmom, a so bili po njegovem mnenju
bistveni za uspeh odprave. V njej so bili njegovi najbliţji prijatelji in soplezalci, osebna
zdravnica, bioenergetičarka – ljudje, ki so dihali z njim in ki so mu stali ob strani, tudi ko se je
stvar zdela najbolj brezupna. Prvič v zgodovini alpinizma je bilo mogoče njegov vzpon ves
čas spremljati tudi preko interneta.125 Med aklimatizacijo na normalni smeri je srečal več
odprav, ki so se zaradi slabega vremena brez uspeha vračala v dolino. Kljub temu se je 25.
oktobra odpravil v juţno steno. Po devetih dneh borbe s pobočjem, v katerem sonce vsak dan
spreminja led v plazeče se sneţne plazove, se je Humar 2. novembra 1999 znašel tik pod
vrhom Daulagirija. Ker je bilo vreme vedno slabše, je Tomaţ začutil, da mu vrh ni dan, zato
se je vrnil v dolino.126 V svoji knjigi je zapisal: »Prvič v ţivljenju se zavem, da me čaka
konec, če bom trmoglavil proti vrhu. Zanj sem prekratek točno za eno ţivljenje … Razumel
sem, zato se nisem igral z danostjo. Daula mi je dal steno, vrha pa ne. Bil sem hvaleţen za
spoznanje. Hotel sem še kdaj pogledati otrokom v oči, ţelel sem še kdaj nabirati kostanj …
Preprosto, hotel sem ţiveti, zato sem sestopil na severno stran.127 Elizabeth Hawley, ena
največjih poznavalk Himalaje, je pred Humarjevim vzponom na Daulagiri dejala: »Nor je,
ampak nikakor ni neumen.» Film Dhaulagiri express je dobil nagrado festivala v slovaškem
Popradu in Zlato kamero v Gradcu za najboljši alpinistični film. Tudi o njegovem vzponu na
steno Reticent Wall kalifotnijskega El Capitan, katere vrh je dosegel 26. oktobra 1998, je bil
posnet film. Film Reticent Wall je na mednarodnem festivalu gorniških filmov v Trentu dobil
nagrado Srebrni Encijan.
Po uspešni vrnitvi z Daulagirija, potem, ko je preţivel nemogoče, je pri gradnji hiše padel
vzvratno v odprtino in si močno poškodoval obe nogi. Zdravniki so napovedali, da bo do
smrti na invalidskem vozičku. Po vrsti operacij pa se je maja 2001 izkazalo, da bo kljub
vsemu še vedno lahko hodil, čeprav je bila desna noga malce krajša in je bil levi gleţenj delno
nemobilen. Bogovi ga imajo radi, so bili enotni zdravniki, ko je znova shodil, a so mu dejali,
naj na plezanje pozabi. A Gozdni Joţa, kot se je sam poimenoval ţe v trdi mladosti, se je
postavil na noge. »Kjer je volja, tam je pot.« Od takrat je preplezal več svetovnih gora, največ
Himalajskih. Šiša Pangma, 8046 m (2002), Nanga Parbat, 8125 m (2003), argentinska
Acongcagua, 6960 m (2003), poskusil je tudi na Jannu v Nepalu, Cholaste, 6440 m, (2005),
Nanga Parbat, 8125 m, (2005); in druge. Z juţno steno Gole gore, kot imenujejo Nanga
Parbat, se je Humar spogledoval dolgo, preden se je odločil, da se je zares loti. Do te stene je
čutil veliko spoštovanje. Prvič se je poskušal povzpeti nanjo leta 2003, a ga je narava ustavila
še pred začetkom: kombinacija slabega vremena in črevesne bolezni, ki je napadla celotno
ekipo, mu je onemogočila, da bi vstopil v steno. Vrnil se je dve leti kasneje (2005). Zagrizel
se je vanjo, a ga je stena na 6000 metrih ukleščila in mu ni pustila ne naprej, ne nazaj.128
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Vsem pričakovanjem in dotedanjim izkušnjam navkljub se je reševalni helikopter dvignil na
omenjeno višino in Tomaţ je bil rešen. Dve leti kasneje, ko je ostal sam in nepremičen v steni
Langtang Lirunga, ni imel te sreče. »Jagat, ta je moj zadnji,« je v torek, 10. novembra 2009,
sporočil Šerpi Jagatu Limbuju, poleg njega edinemu članu odprave. To so bile zadnje besede,
ki jih je poslal v svet. Našli so ga v soboto, 14. novembra, zjutraj. Ni mu bilo več pomoči. Na
ţeljo svojcev in prijateljev je ostal v Himalaji, tam, kjer je bil najbolj doma in kjer je bil
najbliţje Njemu. Tomaţ Humar je bil dobitnik zlatega cepina za vzpon na Ama Dablam,
Bloudkove nagrade, častnega znaka Republike Slovenije, encijana za ţivljenjsko delo skupaj
z R. Messnerjem in E. Hillaryem. Je avtor knjige Ni nemogočih poti in več filmov.129

6. 6 Prof. dr. JOŢE JAKŠA: zdravnik, specialist dermatovenerolog in
izredni profesor na Medicinski visoki šoli (Ţuţemberk, 1895 – Ljubljana,
1954)

Slika 13: Prof. dr. Joţe Jakša130

Profesor dr. Joţe Jakša se je rodil 30. oktobra 1895 v Ţuţemberku kot sin sodnega sluge.
Mladost je preţivel na Dolenjskem. Kot dijak je obiskoval gimnazijo v Novem mestu, kjer je
leta 1914 tudi maturiral. Ob začetku prve svetovne vojne je bil poklican v armado. Medicino
je začel študirati leta 1917 v Gradcu in študij nadaljeval v Zagrebu in na Dunaju, kjer je leta
1924 tudi diplomiral. Po diplomi se je vrnil v domovino in se posvetil dermatovenerološki
stroki v takratni Splošni bolnici v Ljubljani ter leta 1927 postal vodilni specialist na tem
področju.131 V letih 1929-45 je delal v ambulanti Okroţnega urada za zavarovanje delavcev v
Ljubljani.132 Druga svetovna vojna ga je doletela v Ljubljani. Kot zaveden Slovenec in
socialistično usmerjen človek je bil član OF in je mnogo prispeva k narodnoosvobodilnemu
gibanju. Takoj po osvoboditvi je bil imenovan za docenta na novoustanovljeni dermatološki
kliniki Medicinske fakultete v Ljubljani, katere predstojnik je bil v času od leta 1948 do
1954.133
129
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Ves čas svojega delovanja na kliniki si je prizadeval, da izboljša organizacijo dela v svoji
stroki. Za cilj si je postavil zgraditi novo, moderno kliniko, saj je uvidel, da v starih,
neprimernih prostorih bivše bolnišnice ne more nuditi niti zdravja bolnikom, niti strokovne
izobrazbe mladi medicinski generaciji.134 Kliniko so pod njegovim osebnim vodstvom
dogradili leta 1950. Klinika, ki je nastala, ni bila samo nova, temveč tudi po strokovnihepidemioloških vidikih vzorno urejena. Ko je bila klinika končana, je bilo treba urediti
laboratorije, ambulatorije, oddelek za aktivno terapijo itd., ter vzgojiti mlade zdravnike. Tudi
temu delu se je predal s svojo značilno trdovratnostjo in ga uspešno dokončal. Leta 1953 je bil
izvoljen za izrednega profesorja MVŠ. In prav, ko so se začeli kazati prvi sadovi njegovega,
tako plodnega organizatorskega in strokovnega udejstvovanja, ga je doletela smrt. Umrl je
leta 1954, pokopan pa je na Ţalah v Ljubljani. Poleg številnih opravkov, ki jih je imel z novo
gradnjo klinike in organizacijo dela v njej, ni zanemaril svojega strokovnega izpopolnjevanja.
Izpopolnjeval se je v letih 1847-48 na klinikah v Ţenevi, Zürichu, Bernu, Baslu in Pragi. Tudi
kasneje se je udeleţeval kongresov v zamejstvu, tako leta 1950 v Zürichu (VI. internacionalni
kongres za zatiranje spolnih bolezni) in leta 1953 v Londonu (X. internacionalni kongres
dermatologov). Na teh, kakor tudi na domačih dermatoloških kongresih (leta 1950 v Zagrebu
in 1954 v Beogradu), je imel več referatov. Kot docent in kasneje profesor se je trudil, da bi
nudil študentom čim več. Njegova predavanja so bila lahko razumljiva, kar je za razumevanje
teţkih poglavij iz dermatologije izredno pomembno. Vrata klinike so bila za študente in
zdravnike vedno odprta, povsod in vsakomur je rad pomagal.135 Torej prof. dr. Joţe Jakša je
kot vodilni slovenski specialist za koţne in spolne bolezni prispeval k razvoju stroke, vzgojil
vrsto specialistov, si prizadeval k zgraditvi nove klinike in sodeloval pri organizaciji zatiranja
spolnih bolezni. Napisal je učbenike Koţna tuberkuloza (1947), Koţne plesni (1947),
Lokalizacija koţnih in spolnih bolezni (1952), skripta za bolničarje in medicinske sestre, več
strokovnih člankov, zlasti v Zdravstveni vestnik, ter številne poljudnoznanstvene prispevke.136
Od leta 1943 do 1952 je vodil Slovensko zdravniško društvo in bil podpredsednik Zveze
jugoslovanskih zdravniških društev.137
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6. 7 JOŢE KASTELIC: izseljenski duhovnik, kulturnik in gornik (Klečet,
1898 – Aconcagua, 1940)

Slika 14: Joţe Kastelic138

Joţe Kastelic se je rodil v Klečetu pri Šmihelu v kmečki druţini, po domače pri Liščevih.
Značilnosti Kastelčeve druţine sta bili izseljenstvo in duhovniški stan. Oče Joţef, rojen leta
1858, je bil trikrat v Ameriki in trije njegovi sinovi so postali duhovniki, med njimi najstarejši
Joţe, rojen, 23. 12. 1898, ki je bil tudi izseljenski duhovnik v Franciji in Argentini. Joţe
Kastelic je bil dijak privatne gimnazije, Zavoda sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano, ki je
dajala izvrstno klasično izobrazbo. V šolskem letu 1915/16, ko je obiskoval 7. razred, je bil
vpisan kot enoletni vojaški prostovoljec. Decembra leta 1916 je opravil zrelostni izpit v
uniformi desetnika 17. pešpolka.139 Med prvo svetovno vojno je bil vojak na Juţnem
Tirolskem, kjer je dosegel čin poročnika, po zapisih pa ga je pot zanesla tudi v Rusijo, Sibirijo
in celo na Kitajsko. Po vojni je nadaljeval študij teologije in ga zaključil junija leta 1922.
Tega leta je imel novo mašo pri Mariji na Brezjah. Nekaj časa je bil kaplan na Jesenicah in
pozneje ţupnik pri Sv. Kriţu nad Jesenicami (zdaj Planina pod Golico).140 Po naročilu
ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča je septembra 1928 odšel kot izseljenski
duhovnik med slovenske rudarje v Francijo. V Franciji je prišel v okolje, ki je bilo versko
mlačno, kar mu je dajalo spodbudo na verskem področju. Rudarji so bili po rodu iz Trbovelj,
Zagorja in skoraj polovica Primorcev in Goričanov, po potrebi pa je odhajal tudi med vernike
v sosednjo drţavo Luksemburg. Sprva je skrbel tudi za hrvaške katoliške izseljence. Po
prihodu se je podal na pot po posameznih kolonijah in o tem, kot tudi o duhovnem,
moralnem, socialnem in kulturnem ţivljenju izseljencev poročal Rafaelovi druţbi v Ljubljano
(patru Kazimirju Zakrajšku). Marsikateri utrinek iz izseljenskega ţivljenja pa je poslal
nizozemskemu Rafaelu (izhajal je v Heerlenu) in Zakrajškovemu Izseljenskemu vestniku v
Ljubljano. Ob prihodu v Francijo se je z velikim zagonom lotil spoznavanja odnosa med
Slovenci in Hrvati.141
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Zaradi njihove razpršenosti se je odločil za potovanje po posameznih naselbinah, vendar vseh
ni mogel obiskati, zato je ţe takrat pripravil ciklostirano »pismo«, ki naj bi nadomestilo
slovenski časopis. Ohranilo se je le eno, ki ga je razmnoţil v nakladi 500 izvodov, datirano
30. septembra 1928.142
Pomena pisane besede za razpršene izseljence se je zavedal ţe v Franciji, čeprav ni izdajal
glasila. Verjetno mu je bliţina domovine in njenega tiska ter izhajanje ţe omenjenega Rafaela
in Izseljenskega vestnika zadostovalo, da ni izdal slovenskega izseljenskega časopisa.
Razmnoţeno pismo pa je zanimivo tudi zaradi vsebine, saj je v njem orisal program dela, ki je
nastal na podlagi spoznane situacije med izseljenci. V ohranjenem je nakazal, da so njegovi
nameni širši kot le pastirovanje med izseljenci. V uvodnem delu načrta je predvidel
postopnost izvajanja. Ţe v času njegovega nastajanja je poročal Kazimirju Zakrajšku v
Ljubljano o stanju med izseljenci in teţavah, s katerimi se je srečeval pri svojem poslanstvu.
Ţe njegovo prvo poročilo, datirano 24. septembra 1928, je bilo izčrpno. Hotel je ugotoviti
število izseljencev, vendar je bilo to teţko. Za območje, ki ga je pokrival kot duhovnik, je
ocenjeval, da je vseh slovenskih delavcev 1.900, od tega 1/3 z druţinami, skupaj 3.430, in 670
Hrvatov. Večina je bila zaposlenih v rudnikih ţeleza, kjer je bilo delo teţko, vendar dobro
plačano. Stanovanjske razmere so bile ugodne, kar je veljalo zlasti za druţine, manj za
samske delavce. Rudniška vodstva so dobro skrbela za delavce. Na drugi strani pa je bil
Kastelic zaprepaden nad slabim duhovnim in moralnim ţivljenjem med Slovenci, zlasti sta ga
prizadeli pretirano pijančevanje in seksualna razbrzdanost. Zanimanja za Cerkev ni bilo
veliko. O šibkosti vernosti med izseljenci in nemorali je pisal tudi dve leti kasneje v
prispevku z naslovom, ki pove ţe bistvo vsebine: » Slovenski Boţič v Franciji. Obupno in
tolaţljivo o naših rojakih.« Nemoralnost slovenskih moţ in ţena, pijančevanje, zahajanje v
javno hišo, divji zakoni itd. na eni in zanemarjanje vere na drugi strani so mu grenile delo.
Njegovo uspešnost pri verskem delu je teţko oceniti, čeprav so kasnejši poročevalci, npr.
izseljenski učitelj in organist Janko Jankovič, pohvalno pisali o rezultatih njegovega dela na
verskem področju. Jankovič je bil mnenja, da je z duhovnikom Zupančičem »prvi začel
reševati potapljajoče se naše izseljence v Franciji…« in da je bil vedno in povsod najprej
duhovnik. V času njegovega delovanja v Aumetzu je 26. maja 1931 potekal slovenski
(dekanijski) evharistični kongres, ki so se ga udeleţili poleg slovenskih izseljencev še
Francozi in Nemci ter poljski in italijanski izseljenci. Ustanovili so Jugoslovansko izseljensko
katoliško akcijo (JIKA) z namenom utrjevanja vere med izseljenci. Pri kongresu je sodeloval
tudi Joţe Kastelic. V Franciji je organiziral tudi slovensko šolo, ki je bila potrebna za
ohranitev slovenske govorice. Prispeval je k prihodu izseljenskega učitelja in organista Janka
Jankoviča v Francijo. V slovenski šoli pa je Kastelic poučeval tudi sam. Drţavne šole v
Franciji so bile nekonfesionalne in privatnih katoliških šol ni bilo, na drugi strani pa je bilo
znanje slovenskega jezika med otroki slabo. Kastelic je imel zasluge za delovanje knjiţnice v
Aumetzu, kjer je ţe od srede dvajsetih let delovalo Slovensko delovno podporno društvo.143
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Prav tam.
Prav tam.
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Knjiţnica je postala ena največjih v Franciji. Knjigam je dajal velik pomen v Franciji in
Argentini, ne samo zaradi krepitve vernosti med izseljenci, temveč tudi zaradi ohranjanja
slovenskega jezika in s tem narodnosti in ljubezni do domovine. Tudi kulturno in prosvetno
ţivljenje slovenskih izseljencev se je poţivilo po zaslugi Joţeta Kastelica. Pevski zbori,
tamburaški orkestri, igralske skupine ipd. so poţivljali izseljenčev vsakdan, njihovi nastopi po
raznih naselbinah so širili slovensko kulturno izročilo ne samo med Slovenci, temveč tudi
med poslušalci drugih narodnosti. Tradicionalno obiskovanje kulturnih prireditev pripadnikov
raznih narodnosti v Franciji je bila običajna praksa v delavskih kolonijah, kar je prispevalo k
večjemu medsebojnemu spoznavanju. Joţe Kastelic je tudi vsestransko pomagal izseljencem
pri urejanju odnosov s francoskimi oblastmi in delodajalci. Imenovali so ga advokata
Jugoslovanov v Franciji, intelektualca, za katerega je bilo večkrat zapisano, da je bil
neustrašen, sijajen taktik, iniciativen in da se ni ustrašil nobene poti pri posredovanju za
človeka. Znal je biti osoren in je mimogrede navidezno zavrnil izseljenca, ki se je obrnil nanj,
vendar se takoj zavzel zanj, če je ugotovil, da mu je bila storjena krivica ali se prosilec ni
znašel. Ob slovesu so mu iz rudniških revirjev Francije slovenski izseljenci poklonili
spominsko knjigo s posvetili, ki odraţajo več kot vljudnostno slovo od njega. Spomladi leta
1933 je Joţe Kastelic pripotoval med izseljence v Buenos Aires, kjer je po začetnih teţavah
(nagajanje argentinskih oblasti in jugoslovanskega predstavništva) le utrdil svoj poloţaj. V
domovino se je vrnil na krajši obisk leta 1935. Nadaljeval je svoje duhovništvo in širše
kulturno-prosvetno poslanstvo, ki je doseglo svoj vrh z ustanovitvijo in urednikovanjem
glasila Duhovno ţivljenje (1933), ki ga je urejal do leta 1938. Glasilo je bilo zamišljeno kot
druţinska revija, namenjeno predvsem duhovnim, verskim in cerkvenim vprašanjem
Slovencev v Juţni Ameriki, vendar tudi z ţeljo, da poveţe vse izseljence po svetu z
domovino.144 V Slovencu je 5. 1. 1936 objavil izčrpno študijo Slovenski izseljenci in
Argentina, v kateri je opisal deţelo in tedanjo slovensko skupnost.145 Štiriletno ţivljenje
Joţeta Kastelica med izseljenci v Franciji in osemletno v Argentini nam po ohranjenih virih
priča, da je na prvo mesto postavljal vero in delo zanjo, hkrati pa so ga zanimale tudi druge
izseljenčeve tegobe in ţelje. Joţe Kastelic je bil dober organizator, neumoren popotnik med
izseljenskimi skupnostmi, estet (na to kaţe glasilo Duhovno ţivljenje), ljubitelj slovenske
besede in prav tako velik ljubitelj narave in planin. Osvojil je najvišje alpske vrhove, leta
1940 se je pridruţil skupini planincev, ki je hotela osvojiti Aconcaguo, najvišji vrh v Andih.
Poslabšanje vremena je bilo zanj usodno. Pokopan je na majhnem pokopališču Puente del
Inca, v argentinskih gorah.146
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Prav tam.
Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, str. 13.
146
Jurak, M. idr.: Kulturno ustvarjanje Slovencev v Juţni Ameriki, str. 96-106.
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6. 8 IGNACIJ A. KLEINMAYR: tiskar in zaloţnik (Celovec, 1745 –
Ţuţemberk, 1802)

Slika 15: Ignacij A. Kleinmayr147

Rodil se je v znani zaloţniški, tiskarski in knjigarnarski rodbini. Kleinmayrji so bili
najpomembnejša tiskarska druţina na Koroškem. Ignac Alojz Kleinmayr se je rodil 17. marca
1745 v Celovcu. Ţe kot deček je izgubil očeta, vendar pa je kljub temu mati priskrbela, da je
dobil široko splošno in strokovno izobrazbo. Obiskoval je celovški licej in se najbrţ na
Dunaju izučil tiskarske obrti. Seznanjal se je z nemško literaturo ter spoznaval svet prek knjig
in potovanj. Leta 1769 je prevzel druţinsko podjetje in kot tiskar, zaloţnik in knjigotrţec je
dejavnost podjetja še povečal. Leta 1771 je prosil, da bi mu dovolili na Koroškem odpreti še
eno tiskarno, vendar pa je cesarski urad na Dunaju prošnjo zavrnil.148 Leta 1782 so ugodno
rešili njegovo prošnjo, da bi uredil tiskarno v Ljubljani. Novembra 1784 mu je bil podeljen
desetletni privilegij, na podlagi katerega je postal edini tiskar uradnih deţelnokneţjih
predpisov v vseh treh notranjeavstrijskih deţelah. Okoli leta 1786 je kupil in moderniziral
mlin za papir na Krki v Ţuţemberku in se ukvarjal s proizvodnjo papirja. Ţe v mladosti je
postal član prostozidarske loţe v Celovcu in Gradcu ter bil v stikih z vodilnimi osebnostmi
tedanjega duhovnega ţivljenja. Leta 1787 je cesar Joţef II. Kleinmayrju, ki je bil vsestransko
uspešen in podjeten tiskar, knjigotrţec in podjetnik, podelil plemiški naslov. V tem času je bil
poslovno najuspešnejši. Tiskal je zbirke zakonov, letopise za Koroško in Kranjsko, uradne
objave in koledarje v Celovcu in Ljubljani ter imel skoraj monopolen poloţaj pri tiskanju
šolskih knjig. Ţe od leta 1770 je izdajal tudi časopise. Prvi je bil celovški Wöchentlicher
Auszug von Zeitungen, ki se je leta 1777 preimenoval v Klagenfurter Zeitung in je bil vse do
leta 1848 edini koroški časopis. V Ljubljani je leta 1783 Kleinmayr začel izdajati
Wöchentlicher Auszug von Zeitungen, ki ga je preimenoval v Laibacher Zeitung in ki je
kontinuirano izhajal vse do leta 1918.149
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Povzeto s svetovnega spleta, 20. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/94-ignacij-akleinmayr-.
148
Dular Anja, Ţiveti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem od začetka 19. stoletja (dalje: Dular, A.:
Ţiveti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem od začetka 19. stoletja). Ljubljana: Zveza zgodovinskih
društev Slovenije, 2002, str. 174-175.
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Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, str. 91.
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Ignac A. Kleinmayr je imel tudi več knjigarn. V Celovcu je nadaljeval delo v druţinskem
knjigotrškem podjetju, v Ljubljani pa je leta 1782 odprl podruţnico in imel sposojevalnico
knjig. Na Dunaju in v Leipzigu je imel komisijski skladišči. Leta 1789 je podedoval še
dunajsko univerzitetno knjigarno.150 Po cesarjevi smrti se v novih razmerah ni najbolje znašel.
Deloma so temu botrovale tudi Kleinmayrjeve druţinske razmere. Oktobra leta 1793 mu je
namreč v Celovcu umrla prva ţena. Ţe naslednje leto se ponovno poročil, tokrat s precej
mlajšo damo, Ljubljančanko Theklo von Lieber. V zameno za doto, ki jo je prinesla v zakon,
je Kleinmayr na njeno ime 6. julija 1794 (verjetno je bil to poročni dan) prepisal ljubljansko
knjigarno in tiskarno. Naslednji mesec je dal v zakup tudi celovško podjetje in se preselil na
svoje posestvo v Ţuţemberk. Tu je leta 1802 tudi umrl, pokopali so ga na ţuţemberškem
pokopališču. Nagrobnik njegove ţene Thekle je vzidan pri cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.
Ignacij A. Kleinmayr je ţe pred prihodom v Ljubljano tiskal knjige, pomembne za slovensko
zgodovino. Tako so izšla v Celovcu dela Marka Hanţiča Historia reformationis religionis in
Styria, Carinthia et Carniolia (1769), Gutsmanove knjige Christianske resnize (1770),
Windische Sprachlehre (1777) in nemško slovenski slovar (1789) in nekatere priredbe
slovenskih naboţnih tekstov. V Kleinmayrjevi tiskarni so tiskali knjige v nemščini in
slovenščini. Med nemškimi tiski sta zelo pomembna periodična publikacija Laibacher
Schreibkalender in časnik Laibacher Zeitung. Poleg tega je izšla še vrsta uradnih tiskov in
nemških patriotičnih spisov. V slovenščini pa je izdajal naboţne knjige (npr. Gašper Rupnik,
Peisme od kershanskiga vuka po versti tega katechisma, 1784) in priročnike za preprosto
ljudstvo (npr. J. G: Wolstejn, Bukuvze od Shvinskih bolesni sa kmeteshke ludy, 1784). Tesno
je sodeloval tudi s Antonom Tomaţem Linhartom. Leta 1790 je natisnil komedijo Ta veseli
dan ali Matiček se ţeni.151 Kleinmayrjevo delo najbolje spoznamo preko časopisnih reklam, v
katerih je predstavljal zalogo svoje knjigarne, ki jo je imel v središču mesta v Ljubljani na
Mestnem trgu.152
V svoji knjigarni v Ljubljani pa je imel tudi izposojevalnico knjig. Knjige so bile natisnjene
kar v dvainšestdesetih različnih evropskih mestih. Ponujal je stvaritve pomembnih pisateljev,
pesnikov in dramatikov tistega časa, vendar pa najdemo vmes tudi dela brez večje literarne
vrednosti.153 Pomembna je tudi ugotovitev, da so bile v izposojevalnici na razpolago
najnovejše izdaje. Njegova knjigarna z izposojevalnico knjig je bila ob koncu 18. stoletja v
Ljubljani pomembno kulturno središče, Ignac A. Kleinmayr pa eden najpomembnejših
ljubljanskih knjigotrţcev.154 Na Kleinmayrjevo zapuščino spominjajo razvaline papirnice pod
ţuţemberškim gradom in opuščen Gričarjev mlin ob Krki.155
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Prav tam, str. 175-177.
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6. 9 Akademik prof. dr. ANTON KUHELJ, dipl. inţ.: strokovnjak za
tehnično in teoretično mehaniko, aerodinamiko in praktično aviatiko
(Opčine pri Trstu, 1902 – Ljubljana, 1980)

Slika 16: Akademik prof. dr. Anton Kuhelj (Foto: Anja Pečjak)156

Kuhljev rod izvira z Vrhovega pri Ţuţemberku. Doktor znanosti, inţenir in univerzitetni
profesor Anton Kuhelj je bil rojen 11. novembra 1902 na Opčinah pri Trstu kot sin
pristaniškega delavca. Čeprav se ni rodil na Dolenjskem, temveč v Trstu, kamor je njegov oče
z Vrhovega odšel iskat delo, se je vedno imel za Dolenjca. Na Dolenjsko je bil bolj navezan
kot na Trst, kjer je preţivel svoje otroštvo. Dr. Anton Kuhelj je utemeljil svoje poreklo in
pripadnost z naslednjimi besedami: »Večkrat mi razum govori tako, srce drugače in jaz si
rečem: Pusti razum, poslušaj srce! To je značilno za Dolenjce.« Na Dolenjsko so ga vezali
najlepši mladostni spomini, kjer je pri sorodnikih preţivljal počitnice. 157 Gimnazijo je
obiskoval v Trstu in Kranju, leta 1927 pa je na Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
diplomiral za inţenirja elektrotehnike.158 Ţe med študijem je zbujal pozornost zaradi
nadarjenosti za mehaniko. Po odsluţenju vojaškega roka je 1. novembra 1928 nastopil svojo
prvo redno sluţbo na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Vedno bolj se je posvečal študiju
mehanike ter hkrati začel uresničevati svojo otroško navdušenje za letalstvo.159 Akademsko
kariero je začel graditi leta 1933, ko je bil izbran za docenta za teoretično mehaniko na
Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1936 je postal doktor tehniških znanosti.160
156

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 31. 5. 2011.
Bartelj Andrej, Anton Kuhelj. Dober dan Dolenjci (dalje: Bartelj, A.: Anton Kuhelj. Dober dan Dolenjci). V:
Dolenjski list, 1975. Letnik 26, str. 11.
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Gosar Peter, Spominski zbornik Antona Kuhlja. (dalje: Gosar, P.: Spominski zbornik Antona Kuhlja).
Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982, str. 7-8.
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Prof. dr. Oblak, M. Ob devetdeseti letnici rojstva akademika prof. dr. Antona Kuhlja. V: Strojniški vestnik,
1993. Št. 1-2, str. 3-5.
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2010:
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Zaradi svojega odmevnega dela v tujini je pet let po nastopu sluţbe na Univerzi postal njen
izredni profesor, v letu 1946 pa je bil imenovan za rednega profesorja s področja mehanike.
Bil je priljubljen učitelj in »briljanten« predavatelj, ki je skoraj petdeset let zbujal pozornost
svojih slušateljev, vse do upokojitve. Od leta 1959 dalje se je močno angaţiral pri
uveljavljanju takrat začetega podiplomskega študija v organizirani obliki in bistveno prispeval
k njegovi usmeritvi v kvalitetne znanstvene tokove. Doma in v tujini je predaval matematiko,
teoretično in tehnično mehaniko točk togih, elastičnih in plastičnih teles ter kontinuov,
dinamiko, hidromehaniko in letalstvo. Po zamislih in teoretičnih študijah se profesor Kuhelj
šteje med začetnike slovenskega letalstva. V študijskem letu 1947/48 je bil dekan Tehniške
fakultete Univerze v Ljubljani in v letih 1950/51 predstojnik oddelka za splošne predmete na
fakulteti. Po razbitju Univerze je kot rektor prevzel vodstvo novoustanovljene samostojne
Tehniške visoke šole. V letu 1954, ko so se visoke šole in fakultete ponovno strnile, pa je bil
izvoljen za rektorja Univerze. Dr. Anton Kuhelj je kot prvi rektor, izvoljen po Univerzitetni
skupščini, svojo funkcijo prevzel 1. decembra 1954.161 Leta 1949 je bil imenovan za rednega
člana SAZU. Leta 1978 je bil med prvimi, ki so na Univerzi v Ljubljani dobili naziv
zasluţnega profesorja, leto dni pozneje pa mu je bil dodeljen častni doktorat te univerze.
Najpomembnejše raziskovalno področje prof. Kuhlja je bila elastomehanika plošč in lupin. S
tega področja je tudi njegov doktorat o Elastični stabilnosti krivih plošč, v svetu pa sta
posebno odjeknila predavanje o Pribliţnem računu valjastih lupin (Brno 1948) in Prispevek k
elastičnostni teoriji lupin (Cambridge 1952).162 Največja ljubezen dr. Kuhlja je bila letalstvo,
vendar pa je bila ta ljubezen nesrečna, saj si je mladi Kuhelj nadvse ţelel, da bi postal letalec,
pa mu je to preprečil slab vid, postal pa je naš največji letalski konstruktor.163 Letalstvu se je
začel izdatneje posvečati ob koncu dvajsetih let in pri nas prvi vpeljal v projektiranje in
konstruiranje letal sodobne aerodinamične in trdnostne metode. V skoraj tridesetih letih je ves
svoj prosti čas posvetil projektiranju in konstruiranju letal.164 Sodeloval je s Stankom
Bloudkom pri doma izdelanih jadralnih, športnih, turističnih in šolskih letalih ter zanje naredil
aerodinamične in trdnostne izračune.165
Prvo letalo Lojze je poletelo 3. avgusta leta 1930. Letalo je vodil Janko Colnar, ki je obljubil,
da bo letalo letelo v slavo in obrambo Jugoslavije. Vendar pa se je na letalskem mitingu v
Zagrebu 24. Junija leta 1934 Janko Colnar ponesrečil in letalo Lojze, ki ga je vodil od
krstnega poleta do usodnega mitinga, je bilo uničeno. Izguba priljubljenega letala Lojza je
spodbudila Petra in Rada Hribarja, da sta se odločila izdelati novo enosedeţno letalo. Za
izvedbo sta pridobila konstruktorja inţ. Kuhlja, ki je naredil načrte in nadzoroval gradnjo.
Akrobatsko letalo KS-I-Janez (Kuhelj Sportni prvi), je bilo dograjeno 11. oktobra 1935 in je
bil velika pridobitev za slovensko letalstvo.166
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Sledilo je letalo KS–Ib-Janez, ki je bilo izgrajeno leta 1937. Prvi polet je s KS-Ib opravil Peter
Hribar, ki pa ga je moral predčasno prekiniti, ker je utihnil motor-v bencinu je bila smet.
Naslednji poleti so potekali uspešno. Janez je večkrat dokazal svoje imenitne akrobacijske
zmogljivosti. Priljubljeno letalo je letelo vse do vojne, potem pa je v noči med 10. in 11.
aprilom ţalostno zgorelo. Po vojni so izdelali še enega Janeza KS-Ic, ki je skoraj v celoti
ustrezal KS-Ib, imel pa je drug motor. Avgusta leta 1936 je Anton Kuhelj skonstruiral
športno motorno letalo KS II Tonček (Kuhelj Sportni II). Tončka je isto leto prvič dvignil v
zrak vojaški pilot, kapitan Avgust Neţmah. Sledilo je letalo KS IIb, ki se je 9. oktobra 1938
prvič odlepilo od tal. Prav tako je skonstruiral šolsko motorno letalo SVEP tse-tse in leta 1939
SVEP minima. Konstruiral je tudi vojaški šolski dvosedeţnik alka (Albatros-Kuhelj Anton),
ko ga je leta 1939 Albatros imenoval za svojega glavnega konstruktorja.167 V začetku leta
1934 je Kuhelj s pomočjo strojnega tehnika Boţa Učakarja in dijaka Slavka Preglja, ki sta
izrisala načrte, pričel konstruirati prvo jadralno letalo Inka v več različicah. Gradnjo letala je
konstruktor zaupal skupini Stična. Letalo je bilo izdelano aprila 1936, ko ga je konstruktor
tehnično pregledal. Prvi polet je opravil 5. aprila Milivoj Šircelj na Blokah.168 Zadnje letalo je
inţ. Anton Kuhelj skonstruiral leta 1955, in sicer štirisedeţni turistični ramenokrilnik LK-1 in
LK-2. In sicer se je v prvih povojnih letih dejavnost v aeroklubih razvijala v glavnem v
jadralnem letalstvu. Potrebe so tako narekovale gradnjo enostavnega motornega letala za
aerovleko jadralnih letal. Dr. ing. Anton Kuhelj je v sodelovanju s tovarno LETOV pripravil
vse potrebne načrte za omenjeno letalo.169 Letalo je vzletelo leta 1955 in v zraku se je
izkazalo neprimerno za vleko jadralnih letal. Kljub dodatnim spremembam in dopolnitvam ni
bilo nikdar primerno za vleko, je pa odlično sluţilo samostojnemu letenju, šolanju motornih
pilotov in tudi turističnemu letenju na krajše razdalje. Izdelali so tri letala tega tipa. Letalo
LK-2 je oţja izvedba letala LK-1 konstrukcije dr. ing. Antona Kuhlja iz leta 1955.170 Njegovo
veliko teoretično znanje in praktične izkušnje so terjale sodelovanje za hitrejši razvoj
jugoslovanskega letalstva in na posebno ţeljo maršala Tita je v letih 1948 in 1949 delal kot
znanstveni svetovalec pri Zrakoplovnem inštitutu v Zemunu. Po povratku v Ljubljano je kot
znanstveni vodja akademijskega Turboinštituta usmeril svoje raziskovalno delo na področju
mehanike tekočin k problemom gradnje turbin. Rezultate raziskav o Strujanju v prehodnem
prostoru kaplanskih turbin in o Strujanju nestisljive kapljevine v turbinah je objavil v
publikacijah znanstvenih posvetovanj v Temišvaru (1964), oziroma v Splitu (1968).171
Izredno dragocena je bila Kuhljeva pedagoška dejavnost. Za bodoče inţenirje fizike je
pripravil posebna predavanja iz racionalne mehanike. Strojnike je v osnovnem fakultetnem
pouku uvajal v letalsko tehniko, v podiplomskem študiju pa v raziskovalno delo na področju
letalstva.172
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Prav tam, str. 149-158.
Prav tam, str. 54.
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Povzeto s svetovnega spleta, 13. 12. 2010: http://www.modelarstvo.si/motorna_letala/lk-1.html.
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Prav tam.
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Gosar, P.: Spominski zbornik Antona Kuhlja. Ljubljana 1982, str. 7-8.
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Prav tam.
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Temeljita izobrazba v matematiki in fiziki mu je dovoljevala, da je v času, ko še ni bilo dovolj
ustreznih učiteljev, vskočil kot predavatelj fizike za tehnike in da je ob uvedbi podiplomskega
študija na tehniških fakultetah prevzel predavanja iz matematičnih sredstev v mehaniki.
Številnim magistrom in doktorjem z raznih tehničnih fakultet je bil nenadomestljiv mentor pri
nalogah in disertacijah, nevidno pa je vtkano njegovo ime tudi v malone vse uspele
raziskovalne elaborate in publikacije njegovih učencev. Prof. Kuhelj je zavzeto sodeloval tudi
pri širjenju in poglabljanju prirodoslovnega in tehniškega znanja izven šolskega pouka, in
sicer kot pisec poljudnoznanstvenih knjig, kot pogost predavatelj pri Prirodoslovnem društvu,
ki mu je nekaj let posredoval, in kot član uredniškega odbora Proteusa.173
Prof. dr. Anton Kuhelj je uţival velik ugled in spoštovanje. Sodeloval je pri revijah Applied
Mechanics Review, Zentralblatt fur Mathematik in pri druţbi Gesellschaft fur angewandte
Mathematik und Mechanik v Berlinu. Bil je dekan, večkratni rektor in prorektor. Leta 1949 je
postal član SAZU in bil od leta 1961 dalje do smrti njen podpredsednik. Bil je dopisni član
SANU in ANUBiH ter od leta 1973 član plenuma Akademij znanosti in umetnosti SFRJ.
Sprejet je bil med častne člane Zveze gradbenih inţenirjev in tehnikov Jugoslavije ter Zveze
strojnih in elektrotehniških inţenirjev Jugoslavije. Bil je predsednik Jugoslovanskega društva
za mehaniko in njegov prvi častni predsednik.174 Leta 1973 je prejel Kidričevo nagrado za
ţivljenjsko delo. Univerza v Ljubljani mu je podelila častni doktorat, naziv zasluţni profesor
in ob devetdesetletnici njegovega rojstva postavila doprsni kip pred univerzitetnim
poslopjem.175 Bil je tudi nosilec visokih drţavnih odlikovanj: reda dela z rdečo zastavo, reda
zaslug za narod z zlato zvezdo, reda bratstva in enotnosti z zlatim vencem.176 Po zamislih in
teoretičnih študijah se dr. Anton Kuhelj šteje med začetnike slovenskega letalstva.177 Dr.
Kuhelj je bil tudi eden od pobudnikov za ustanovitev aerokluba v Prečni. 178 Umrl je v
Ljubljani 31. julija 1980.179
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Prav tam.
Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, str. 65.
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spleta,
13.
12.
2010:
http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/uni_arhiv/Razstave/Univerza%20in%20njeni%20rektorji%2008/Univ
erza_Rektorji_2010%20WEB.pdf.
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Gosar, P.: Spominski zbornik Antona Kuhlja, str. 7-8.
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erza_Rektorji_2010%20WEB.pdf.
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6. 10 IVANKA MESTNIK: pisateljica (Drašča vas, 1934)

Slika 17: Ivanka Mestnik180

Ivanka Mestnik se je rodila 10. maja 1934 v Drašči vasi pri Ţuţemberku. Rodila se je kot
deveti od desetih otrok. Osnovno šolo je obiskovala v Šmihelu pri Ţuţemberku, niţjo
gimnazijo in učiteljišče pa v Novem mestu. Uspešno je končala Pedagoško akademijo v
Ljubljani, smer slovenščina-ruščina.181 Kot učiteljica in predmetna učiteljica je poučevala v
Breţicah, na Malem Slatniku in v Novem mestu. Tu je bila nekaj let tudi vzgojiteljica v
dijaškem domu in sekretarka Občinske zveze prijateljev mladine. Za svoje delo je prejela
vrsto priznanj, tudi najvišje občinsko – Trdinovo nagrado.182 Ţivi v Novem mestu, kjer
aktivno ustvarja. Je članica Društva slovenskih pisateljev. Pisateljevanju se je posvetila šele
po upokojitvi leta 1994. Do sedaj je izšlo petnajst njenih del. Njena krajša proza je objavljena
v različnih revijah in časopisih. Njen prvi daljši tekst je mladinska povest V dedovi grapi, ki
razkriva skrivnosti narave in ţivljenja ob Krki v Suhi krajini. Uveljavila se je z deli za otroke.
Njeni sodobni pravljični junaki rešujejo vsakodnevne drobne otroške probleme s strpnim in
razumevajočim sprejemanjem drugačnosti (Izlet na modri planet), skrbijo za ţivali v mestu in
naravi (Kara, Medvedek na obisku, Zgodba o Zari) ali se veselijo prazničnih dni (Veseli
december). Otrokom je pribliţala tudi pozabljeni mitološki svet Gorjancev v luči sodobnih
ekoloških problemov (Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča ter Gorjanski škrati med ljudmi).
Iz pravljičnega sveta izstopa knjiga Resnične o volku, medvedku in reki, v kateri je zdruţenih
sedem doţivetih zgodb iz domačega suhokranjskega okolja.183 V delih za odrasle obravnava
vsakdanje resnične ţivljenjske situacije, v katerih stvarno in psihološko barvito odslikava
človeka (Korak s poti, Domačija na sončni jasi). Mladost, preţeto s socialno problematiko in
grozotami druge svetovne vojne, razkriva v avtobiografskem romanu Vikend sredi vasi.
Najobseţnejše delo je zgodovinski roman Grenki kruh, v katerem predstavi čas ţelezarne na
Dvoru in usode ljudi, ko ta ne obratuje več. Pisateljica je tako Suho krajino skozi več svojih
del prva literarno umestila v slovensko knjiţevnost.184
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Povzeto s svetovnega spleta, 25. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/88-ivanka-mestnik.
Povzeto s svetovnega spleta, 24. 1. 2011: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Mestnik.
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Mestnik Ivanka, V dedovi grapi. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska zaloţba, 1994.
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Povzeto s svetovnega spleta, 24. 1. 2011: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Mestnik.
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Knjiga Iz začaranega kroga je zbirka sedmih nepovezanih zgodb s socialno tematiko.
Junakinje zgodb so ţenske, ki se pogumno spoprijemajo s teţavami ţivljenja. Izlet na modri
planet je preveden v hrvaščino oz. srbščino. Knjiga je tudi dramatizirana in prirejena za
lutkovno predstavo. Objavljala je tudi kot raziskovalna novinarka. Njene prispevke lahko
zasledimo v vodnikih (Kulturnozgodovinski vodnik po Dolenjski – tekst Suha krajina z
obrobjem), zbornikih (Petdeset let dijaškega doma Novo mesto – 1997) in šolskih kronikah
(Po zaraslih poteh spet v šolo – 1992, Zgodovina šole in kraja Laze – 1993, Šolstvo v
novomeškem delu Suhe krajine prvih pet let po drugi svetovni vojni – 1996). Njene knjige za
otroke so ilustrirali Joţe Kumer, Alenka Vuk, Jelka Godec Schmidt, Katja Markovič
(osmošolka) in učenci Osnovne šole Ţuţemberk. Knjige za odrasle je likovno opremila Ana
Hladnik Guštin.185
Za svoje delo z mladimi je prejela najvišje priznanje občine Novo mesto – Trdinovo nagrado,
za literarno delo, vezano na Suho krajino, pa bronasti grb Občine Ţuţemberk. V osnovni šoli
Ţuţemberk je leta 2007 ob dnevu drţavnosti dobila tudi svoje obeleţje v muzeju znanih
Suhokranjcev. Leta 2010 je bila razglašena za častno občanko občine Ţuţemberk.186

6. 11 FRANC MRVAR: šolski upravitelj, pedagog in ljudski prosvetitelj
(Klečet, 1897 – Ţuţemberk, 1973)

Slika 18: Franc Mrvar187

Franc Mrvar se je rodil 04. novembra 1897 v vasi Klečet pri Ţuţemberku kot prvorojenec
očetu Francu, malemu kmetu, in materi Jeri, rojeni Jerše. Imel je še sestri Marijo in Ivano ter
brata Joţeta. France je ţe v šmihelski šoli pokazal bistrost in pridnost, zato so ga poslali na
drţavno gimnazijo v Novo mesto. Preţivljal se je z inštrukcijami. Šolanje je zaključil z
zrelostnim izpitom. Zaradi naprednosti (preporodovec) je bil ţe kot dijak preganjan in leta
1916 postavljen pred avstrijsko vojaško sodišče. 28. 07. 1916 je prišel v vojno ujetništvo v
Rusijo. Tam je stopil kot dobrovoljec v jugoslovansko dobrovoljsko armado.188
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Prav tam.
Povzeto s svetovnega spleta, 24. 1. 2011: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Mestnik.
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Povzeto s svetovnega spleta, 20. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/112-franc-mrvar.
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Gnidovec Matej, Perko Rebeka, Zupančič Marko, Znani Suhokranjci. Ţuţemberk: Osnovna šola Ţuţemberk,
2008, str. 4- 6.
186

43

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Pečjak, diplomsko delo

V Sibiriji je doţivljal strahote vojne, lakoto, mraz. Kot oficir I. jugoslovanskega polka Matije
Gubca se je preko Vladivostoka, Kitajske in Indije z ladjo vrnil v domovino 20. 09. 1920 – v
Split. Doma so bili prepričani, da ni več med ţivimi, zato je bila sreča ob vrnitvi toliko večja.
Ker ni imel sredstev za študij na univerzi, se je odločil za učiteljski poklic. Franc Mrvar je
svojo prvo sluţbo nastopil leta 1920 na Ajdovcu. Leta 1922 je opravil še dodatni zrelostni
izpit na drţavnem učiteljišču v Ljubljani in 5. maja 1924 še usposabljanje – usposobljenostni
izpit za osnovne šole. Leta 1922 se je poročil z Marijo Vehovec, učiteljico, ki je bila njegova
ţivljenjska in poklicna sopotnica do konca njegovega ţivljenja. V Ambrusu sta poučevala 5
let, obenem pa delala z ljudmi za razvoj kraja. France je zidal gasilski dom, prenovil šolo,
postavili so prvo mlekarno. V tem času so se rodili trije otroci: Mira, Cirilka in Branko. Leta
1927 je sprejel novo sluţbeno mesto – upravitelj v 6-razredni osnovni šoli v Ţuţemberku.
Poleg tega, da je bil upravitelj, je skrbel za tajniške in blagajniške posle, bil je gospodar, ki se
je ročno lotil vsakega dela. Na šolskem vrtu je naredil drevesnico. Otroke in odrasle je učil
cepiti drevesa, postavil je čebelnjak, nasadil vrtnice, ki jih je cepil na gozdne divjake. Bilo jih
je preko 200.189 Deloval je tudi na gospodarskem področju. Postal je načelnik gasilskega
društva, razširil in pozidal gasilski dom ter pridobil novo brizgalno. Sodeloval je pri gradnji
zdravstvenega doma. Skupaj z g. Alojzijem Zupancem, ţupnikom in ljudskim zgodovinarjem
iz Šmihela, je veliko storil za elektrifikacijo Ţuţemberka in okolice. Leta 1938 je izšla
njegova knjiga V senci ţuţemberškega gradu, izdal pa jo je Tujsko propagandni odsek trga
Ţuţemberk. Velja za prvi zgodovinsko-geografski prikaz Suhe krajine. Ponatis je doţivel leta
2005. Bil je ustanovitelj in predsednik strokovnega učiteljskega društva JUU. Za pedagoško
delo je bil leta 1932 odlikovan z redom SV. SAVE V. stopnje. V času okupacije je ostal na
sluţbenem mestu v Ţuţemberku. Italijani so ga dvakrat zaprli. Leta 1942 je druţina dobila
sina Joţeta. Pouk je potekal v šoli do 26. 07. 1943, ko so jo partizani zaţgali kljub
prepričevanju, da okupatorjeva noga ni in ne bo prestopila šolskega praga. Zgorelo je vse, tudi
druţinsko stanovanje z inventarjem, dragoceno knjiţnico in dnevnikom, ki ga je pisal v
ruskem ujetništvu. Rešil je dokumentacijo učiteljev, zavedajoč se, kako bo pomembna po
vojni za uveljavljanje delovne dobe. Poleg šole sta tisto noč zgoreli tudi sodnija in grad.
Zaradi odgovornosti do otrok in mladine je organiziral pouk v privatnih hišah.190 Po vojni leta
1945/46 je sluţboval v OŠ Šmihel pri Ţuţemberku, z dekretom Ministrstva za prosveto pa je
bil leta 1946 postavljen za upravitelja šole v Ţuţemberku, z ustanovitvijo niţje gimnazije pa
za ravnatelja. Začel in končal je gradnjo poţgane šole, ustanovil KUD, formiral pevski zbor.
Vodila ga je ţena Marija, on pa dramsko skupino.191 Med učitelji in krajani je bil spoštovan
zaradi preudarnosti, pravičnosti in delavnosti. Tudi v povojnih letih je pomagal ljudem v
stiskah, nadarjenim učencem. Leta 1973 je dobil Janševo priznanje kot priznanje za dvig
slovenskega čebelarstva.192
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Prav tam, str. 11.
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Leta 1952 je bil upokojen. Dočakal je 76 let. V Suhi krajini je zapisan kot odličen pedagog,
ljudski prosvetljitelj, pobudnik razvoja gasilstva in čebelarstva, sadjarstva in vinogradništva,
predvsem pa človek, ki je prispeval k njenemu razvoju.193

6. 12 Prelat JANEZ MRVAR: misijonar (Ţuţemberk, 1917 – Ekvador,
2009)

Slika 19: Prelat Janez Mrvar – neznani misijonar194

Janez Mrvar se je rodil 17. maja 1917 v Ţuţemberku, v kmečki druţini z dvanajstimi otroki
očetu Antonu in materi Mariji.195 Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Ţuţemberku, je
šel na klasično gimnazijo v Ljubljani in se po maturi, leta 1938 vpisal na teološko fakulteto v
Ljubljani. Leta 1944 je imel novo mašo v Marijinem domu, saj domov ni mogel zaradi vojne,
in nato sluţboval v Rovtah in v Ljubljani. Leta 1945 je šel v izgnanstvo. Dve leti je bil v Italiji
(Rim in Brindisi), nato pa je šel v ZDA (San Francisco). Tam je poučeval verouk na srednji
šoli, ob nedeljah in praznikih pa hodil maševat, kjer je bilo potrebno. G. Vodušku je izrazil
ţeljo, da bi rad šel v misijone. Predlagal mu je Ekvador, kjer je bilo tedaj pet slovenskih
duhovnikov. Ponudili so mu ţupniško sluţbo v kraju Alajnela v pokrajini Hanabi, ki je ena
najbolj revnih pokrajin v Ekvadorju. Revščina ga ni motila, zato je ponudbo z veseljem
sprejel in leta 1965 zapustil San Francisco ter se za stalno naselil v Ekvadorju, kjer je deloval
42 let. Cerkvica v Alajneli je posvečena sv. Luciji. Bila je zanemarjena in revna, še revnejše
pa je bilo ţupnikovo stanovanje. Koča je bila zgrajena iz palic, brez oken. Knjige je zavaroval
z deţnikom, dokler ni popravil strehe. Do podruţnic je potoval peš ali s konjem, ker ni cest.
Mašne namene in darove so mu priskrbeli prijatelji iz San Francisca, ker revni ljudje iz
njegove ţupnije niso zmogli. Sejal je koruzo in če je bilo dovolj deţja, je dobro obrodila.196
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Prav tam, str. 13.
Osebni arhiv nečaka prelata Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Krese, 27. 3. 2011.
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Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, str. 143.
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Napisala gospa Cilka Gašperlin, sestra prelata Janeza Mrvarja (Osebni arhiv nečaka Joţeta Krese), 27. 3.
2011.
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Slika 20: Koča zgrajena iz palic, brez oken. Stene iz bambusa, strehe iz palmovih vej. Večina hiš je zgrajenih
nekaj metrov od tal197

Zaradi zavzetega dela je prejel najvišje papeţevo odlikovanje – naziv prelat. Slovenijo je
obiskal le enkrat. Janez Mrvar je deloval v najbolj revni pokrajini Ekvadorja. Prebivalcem je
pomagal pri razvoju kmetijstva, kulture, bil je zasluţen za gradnjo bivališč in cerkva.198
Zaradi dobrote in radodarnosti, je bil sprejet v druţino Moreira, ki ji je ves čas pomagal.
Druţina, še posebno pa Maria Moreira, je skrbela zanj vse do njegove smrti. 199 Pokopan je v
kraju Alajnela. Za znanega Suhokrajinčana je bil razglašen leta 2009. V Ţuţemberku ţivijo
njegovi sorodniki.200

Slika 21: Nova cerkev sv. Lucije v Alajueli, Ekvador
l. 1985, za katero je zasluţen Janez Mrvar 201
Slika 22: G. Janez Mrvar z druţino Moreiera,
ki je skrbela zanj do njegove smrti202
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Osebni arhiv nečaka Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Kreseta, 27. 3. 2011.
Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, str. 143.
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Osebni arhiv nečaka Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Kreseta, 27. 3. 2011.
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Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani, str. 143.
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6. 13 Dr. IRMA MARINČIČ OŢBALT: doktorica slovanskih jezikov in
primerjalne knjiţevnosti, pisateljica (Ţuţemberk, 1926)

Slika 23: Dr. Irma Marinčič Oţbalt203

Dr. Irma Marinčič Oţbalt se je rodila v Ţuţemberku 6. novembra 1926 kot najmlajša od treh
otrok v Marinčičevi druţini. Ţe kot dveletna deklica se je s starši in bratom – starejši je umrl
kmalu po rojstvu – preselila v Šempeter v Savinjski dolini, kjer se je oče zaposlil na ţagi
bogatega lesnega trgovca. Osnovno šolo je obiskovala v Šempetru, v Celju pa tri leta
gimnazije. Vojna vihra je do temeljev previharila tudi ţivljenje njene druţine in grenko
zaznamovala njeno mladost. Po okupaciji, maja leta 1941, so jo starši odpeljali v Ljubljano,
kjer je nadaljevala šolanje na poljanski gimnaziji. Septembra 1941 so Nemci starše izselili v
Slavonijo. Irma je z bratom ostala v Ljubljani, počitnice pa sta preţivljala pri teti v rodnem
kraju Ţuţemberk. Po četrtem razredu gimnazije se je vpisala na učiteljišče. Od tod pa je bila
jeseni 1945 izključena, s pojasnilom, da s svojo katoliško vzgojo ne more postati učiteljica.
Devetnajstletni brat je bil po vojni ubit. Jeseni 1946 ji je profesorica Dora Vodnikova
omogočila ponovni vpis v gimnazijo. Junija, leta 1947 je maturirala, po maturi pa se je vpisala
na univerzo, na slavistiko. Jeseni leta 1952 je diplomirala iz slovenskega jezika in
knjiţevnosti ter angleškega jezika in knjiţevnosti. Čeprav je bila vseskozi odlična študentka in
čeprav je bilo v tistih letih povsod po višjih gimnazijah pomanjkanje slavistov in germanistov,
jo je Ministrstvo za prosveto poslalo sluţbovat na takratno niţjo gimnazijo na Polzeli v
Savinjski dolini. Tam je ostala dve leti. Poleti 1954 je dobila sluţbo bibliotekarja v
Slovanskem inštitutu na ljubljanski univerzi. Tam je ostala tri leta. V tistem času je tudi
honorarno poučevala slovenščino, angleščino in francoščino na Tehniški srednji šoli in na
Gostinski šoli. Leta 1957 se je poročila in odšla v Sydney, v Avstralijo. Tam je ostala pet let.
Dve leti je poučevala jezike v privatnih šolah. V Sydneyu sta se ji rodila dva otroka. Leta
1963 se je z druţino vrnila v Slovenijo. Naselili so se v Mariboru, kjer se je zaposlila na
Zavodu za tuje jezike. Predavala je angleščino na Višji komercialni šoli in poučevala
slovenščino in angleščino na tečajih za odrasle.204
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Povzeto s svetovnega spleta, 20. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/114-dr-irma-mariniobalt.
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Marinčič Oţbalt Irma, Mrzle peči (dalje: Marinčič Oţbalt, I.: Mrzle peči). Celje: Mohorjeva druţba, 1994,
str. 145-146.
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Leta 1966 se je z moţem in otrokoma preselila v Kanado, v Montreal. Tu je od leta 1990 (23
let) predavala angleščino kot tuji jezik na šoli za zvezne usluţbence. 205 V tem času je tudi
nadaljevala s študijem in si leta 1977 na univerzi McGill pridobila magisterij (M.A.) in
doktorat (Ph.D.) iz slovanskih jezikov in primerjalne knjiţevnosti. Spominsko obarvane črtice
in zgodbe objavlja v Prosveti, Slovenskem koledarju idr. časopisih, piše tudi črtice in novele v
angleščini.206 Od leta 1990 ţivi v pokoju, zato se lahko več posveča delu, ki ga je opravljala
vsa leta: raziskovanju in razpravam o slovenskem jeziku in knjiţevnosti, prevajanju iz
slovenščine v angleščino in obratno ter izvirnemu literarnemu ustvarjanju.207 Irma Oţbalt
objavlja svoje kratke zgodbe v obeh jezikih, slovenščini in angleščini. Značilno zanje je, da so
locirane v Sloveniji, Kanadi ali ZDA, vendar verjetno ni zgodbe, ki ne bi mimo obeh
ameriških deţel omenjala tudi Slovenije. Oţbaltova je sicer Kanado sprejela za svoj dom, toda
v mislih se pogosto vrača v kraje, kjer je preţivela svojo mladost.208 Napisala je tudi več
učbenikov in razprav o slovenski in kanadski knjiţevnosti, iz slovenščine v angleščino je
prevedla več literarnih del (npr. Preţihovega Voranca), udeleţevala se je tudi razprav o
prevajanju.209 Pripravljala je referate za zasedanja Society for Slovene Studies (Columbia
University, New York) in objavljala članke in razprave v ameriških in kanadskih slavističnih
publikacijah. Leta 1967 je pri Zaloţbi Obzorja v Mariboru izšel prevod avstralskega romana
X. Herberta Capricornia, leta 1977 je izšla v New Orleansu dvojezična izdaja Preţihovega
romana Samorastniki (The Self-Sown).210 Izvirne zgodbe objavlja v čikaški Prosveti, pa tudi
v ljubljanskih Rodni grudi, Sloveniji in Slovenskem koledarju. V teh publikacijah je izšlo ţe
večje število črtic iz te zbirke. 211
Vrh njenega pisateljskega dela predstavljata obe samostojni zbirki črtic in kratkih zgodb
Mrzle peči (1994) in Deţ gre (1998). Obe zbirki imata mnogo skupnih potez, od tematike iz
časa pred in med drugo svetovno vojno, skic o ţivljenju v Kanadi in Ameriki, slika številne
podobe iz narave in se spominja svoje prve domovine.212 Kljub temu, da se je Oţbaltova
uveljavila na različnih področjih knjiţevnega in znanstvenega delovanja, lahko v njej vidimo
predvsem pisateljico, ki nadaljuje tip realistično-poetične pripovedi , kot so jo v slovenski
literaturi gojili Janko Kersnik, Ivan Cankar, Franc K. Meško in Preţihov Voranc. S svojim
delom je Oţbaltova obogatila ta tip pripovedi, v katero le zelo redko prodreta nekoliko
povzdignjena patetičnost in moralistično poantiranje.213 Za znano Suhokranjčanko je bila
razglašena leta 2005.214
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6. 14 Mag. ERNEST PEHANI: univerzitetni profesor elektrotehnike
(Ţuţemberk, 1900 – Ljubljana, 1917)

Slika 24: Mag. Ernest Pehani215

Profesor Ernest Pehani je bil rojen 11. januarja 1900 v trgovski druţini Pehani v Ţuţemberku.
Hodil je na klasično gimnazijo v Novem mestu, kjer je leta 1920 maturiral. Tehniko je
študiral na novo odprti tehniški fakulteti v Ljubljani in leta 1928 diplomiral za inţenirja
elektrotehnike. Po diplomi je bil nekaj časa asistent na oddelku za elektrotehniko tehniške
fakultete v Ljubljani, nato projektant v elektrarni Vinka Majdiča v Kranju, obratovodja pri
Električni zadrugi za Šiško v Ljubljani, šef oddelka pri Mestni elektrarni v Ljubljani in od leta
1939 do osvoboditve obratovodja v elektrarni V. Majdič v Kranju. Po osvoboditvi je bil eno
leto šef odseka za proizvodnjo in prenos električne energije v Ministrstvu za industrijo in
rudarstvo LR Slovenije v Ljubljani. Profesor Pehani je v vsem času sluţb v
elektrogospodarstvu zelo veliko študiral in bil kot izredno podkovan inţenir 1. aprila 1946
izvoljen za izrednega profesorja216 in leta 1962-71 za rednega profesorja na oddelku za
elektrotehniko takratne tehniške fakultete in kasneje Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani za
področji električne centrale in elektriško gospodarstvo.217 Med odgovornimi nalogami velja
omeniti, da je bil predsednik komisije za strokovno šolstvo pri generalni direkciji
elektrogospodarstva LR Slovenije, veliko let je bil honorarni strokovni inšpektor za tehniške
srednje šole in član številnih strokovnih svetov, komisij in svetovalec pri elektrogospodarskih
podjetjih in zdruţenjih. Bil je predsednik gradbene komisije, ko so gradili fakultetno poslopje
na Trţaški cesti 25. Bil je tudi sodni izvedenec, zdruţil je svoje izredno praktično znanje s
teoretsko podkovanostjo in izdelal sodnoizvedeniške ekspertize. Z znanstveno eksaktnostjo je
profesor Pehani pogosto podal mnenje, ko so bili zabrisani praktično vsi podatki.218
Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem. Profesor Pehani ţal ni veliko pisal, toda tisto,
kar je napisal, je izjemne kvalitete. Pri profesorju Pehaniju je diplomiralo nad 160 inţenirjev
elektroenergetske smeri. Tematika diplomskih del pri prof. Pehaniju je bila izredno široka.219
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Ker je stalno zasledoval probleme našega in svetovnega elektriškega gospodarstva, je imel
neizčrpen vir aktualnih tem za diplomska dela. To in neprestan študij so omogočali profesorju
Pehaniju, da je lahko dal pri vsakem vprašanju pretehtan in jasen odgovor. Njegove osebne
vrline so bile izjemna poštenost, odkritost in dobronamernost. Imel je teţka študentska leta, ki
jih ni pozabil in je imel globoko čutenje do študentovskih problemov. Veselil se je
študentovskih uspehov, jezil, če je bil študent površen. Bil je nadvse pravičen. Po vsej takratni
Jugoslaviji so se razšli njegovi učenci in številni so hodili še kasneje k profesorju Pehaniju po
nove nasvete in vedno jih je veselo sprejel. Mag. Ernest Pehani je umrl komaj nekaj dni po
upokojitvi, pokopan pa je na Ţalah v Ljubljani.220 Pehanijeva rojstna hiša na trgu v
Ţuţemberku je primer dragocene trške arhitekture.221

6. 15 FRANC POŢUN: zborovodja, skladatelj in organist (Podgorje, 1895 –
Ţuţemberk, 1942)

Slika 25: Zakonca Poţun222

Franc Poţun je bil rojen 20. 10. 1895 zakoncema Poţun, očetu Ludviku in materi Elizabeti,
rojeni Senica. Rodil se je v vasi Podgorje, to je vas med Sevnico in Planino. Oče Ludvik je bil
organist v ţupnijski cerkvi sv. Lenarta, kamor spada tudi Podgorje. Mama Elizabeta pa je
izhajala iz meščanske (odvetniške) druţine. France je obiskoval dvo-razredno občo ljudsko
šolo v Zabukovju oz. Zagorju.223
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Prav tam.
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Valerija Turk, Suzana Papeţ, mentorica Magda Kastelic Hočevar, Franc Poţun: raziskovalna naloga.
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Bil je zelo priden učenec, kar dokazuje spričevalo, ki ga je 14- letni fant prejel ob zaključku
drugega razreda v šolskem letu 1908/09. Najboljši red je enica in v njegovem šolskem
spričevalu so skoraj najboljše ocene.224

Slika 26: spričevalo Franca Poţuna ob zaključku drugega razreda v šolskem letu 1908/09225

Šolanje je nadaljeval v Celju, kje je naredil orglarsko šolo in nadaljeval očetovo poklicno pot.
Po prvi svetovni vojni se je France z vsem srcem posvetil svojemu poklicu. Prve delovne
izkušnje o igranju na orgle je nabiral v Smledniku. V Ţuţemberk je prišel februarja 1922, na
razpisano prosto delavno mesto organista v farni cerkvi. Z njim je prišla tudi njegova edina
sestra Ema, ki si je med suhokranjskimi fanti kmalu našla moţa – Franceta Zupančiča. S
Francetom, bivajočim na desnem bregu Krke, v sedanji ulici Nad Miklavţem (v hiši ob cesti,
ki je bila do nedavnega Gorinškova) se je vrnila na Štajersko.226 Gospod Alojzij Zupanc
(dolgoletni ţupnik v Šmihelu), je bil v času prihoda g. Poţuna kaplan v Ţuţemberku. Kot
lokalni kronist v svojih spominih takole opisuje njegov prihod: »Gospod kaplan Feliks Grčar
v Smledniku nam je skomandiral izvrstnega zmoţnega organista Franceta Poţuna, ki je bil
doma iz juţne Štajerske.227
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Prav tam.
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Bil je zmoţen skladatelj, pevovodja in kapelnik orlovske godbe. Bil je tajnik hranilnice in
posojilnice in poverjenik Vzajemne zavarovalnice. Z njim se je začelo novo ţivljenje v
Prosvetnem društvu in v Orlu.« Mladi organist se je zagledal v domačinko, Ţlajpahovo
Marijo (Kastelic), s katero se je novembra 1923 tudi poročil.228 Bil je ustvarjalen na vseh
področjih in umetniški tudi v pisanju. Sin France skrbno hrani očetovo zapuščino – razne
dokumente, fotografije, notne zapise. Večino stvari je ţe podaril kulturnemu društvu iz
Zabukovja, ki nosi organistovo ime Kulturno društvo Franc Poţun, prav tako se bo imenoval
kulturni dom, ki je še v gradnji. Imel bo spominsko sobo, v kateri bo stalna zbirka, posvečena
znamenitemu rojaku. Vsekakor je bil g. Poţun neţen moţ in dober oče sinu in petim hčeram.
Kljub temu in zaposlenosti ni zanemarjal svoje ţene, s katero je velikokrat premleval o
bodočnosti njunih šest otrok, s katerimi se je vedno rad poigral.229
Franc Poţun je bil vsestranski umetnik: pevovodja, zborovodja, organist v farni cerkvi sv.
Mohorja in Fortunata, kapelnik domače pihalne godbe, po potrebi tudi pedagoški delavec in
komponist; lahko bi rekli »multi« glasbenik. Obvladal je igranje na orgle, klavir, trobento,
klarinet ter citre. V svoji stroki je bil izjemno sposoben in upoštevan. Prištevali so ga med
najboljše organiste v ljubljanski škofiji. Veliko je tudi komponiral. Marsikatero njegovo
skladbo so objavili v Cerkvenem glasbeniku, največ jih je spesnil za domači zbor in krajevne
priloţnosti. Imel je veliko talentov. Nobena prireditev ni minila, da ne bi nastopil njegov
pevski zbor z izbranimi in dodelanimi točkami, nobena slavnost brez godbe na pihala. 230 V
pihalnih godbah so igrali suhokranjski kmečki fantje, ki so se z veliko dobre volje in
odrekanja naučili igrati na instrumente in postali godbeniki. Delovalo je do izbruha 2.
svetovne vojne. Štela je od 10 do 15 članov. Nakup instrumentov pa je omogočila Hranilnica
in posojilnica.231 Zborovsko petje je pod njegovo taktirko doseglo visoko profesionalno raven.
Predvsem je gojil slovensko ljudsko pesem. Člani so bili preteţno kmetje, rokodelci in
obrtniki brez izobrazbe, zato je bilo treba najprej poskrbeti za pridobitev najosnovnejšega
glasbenega znanja. Franc Poţun je prirejal samostojne koncerte, na katerih so se predstavili
zbori, ki so običajno prepevali zahtevnejše pesmi.232 V času zborovskega delovanja je z
zborom priredil 3 svetne koncerte. Enkrat so se oglasili s koncertnim programom v radiu.
Nastopil je pri vsaki prireditvi vsakega Prosvetnega društva, kakšni domači slavnosti ali
podoknici. Peli so dogodku primerne nove pesmi. Besedilo je napisal kaplan g. Gregor Mali,
uglasbil pa jih je g. Poţun in jih kot rokopis shranil za prihodnje generacije. Ţe samo kot
organist je g. Poţun razvil ogromno delavnost, toda razmere so ga primorale, da je sprejel še
delo v Hranilnici in posojilnici, ki si ne bi mogla ţeleti boljšega in zanesljivejšega tajnika, kot
je bil on. Kot zastopnik Vzajemne zavarovalnice je neutrudno delal, tako, da je skoraj vsako
hišo v ţupniji zavaroval pri domačem zavodu. Vedno je bil vesel vsakega uspeha
hranilnice.233
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Franc Poţun je 8. maja 1942 kot 40-letni oče umrl nasilne smrti. Na vrhuncu njegovega
ustvarjanja so ga brez razloga ustrelili partizani. Njegova smrt je prizadela farane in ostale.
Bil je zelo priljubljen, zato se je pogreba udeleţilo veliko ljudi.234

6. 16 ROZALIJA SERŠEN – ZALLA ZORANA: filmska igralka
(Ţuţemberk, 1897 – Hollywood, 1967)

Slika 27: Rozalija Seršen – Zalla Zorana235

Oče Matija je bil sodni pisar v avstrijski drţavni upravi, mati Rozalija, rojena Zoran, pa je bila
doma iz Sadinje vasi. Rozalija Seršen se je sicer rodila v Ţuţemberku, vendar se je druţina
kmalu po njenem rojstvu preselila v Vipavo, kjer je Zala preţivela svoja otroška leta in tudi
dokončala prve tri razrede osnovne šole. Nato se je vsa druţina, oče, mati, brat in dve sestri
preselila v Ljubljano, kamor je bil njen oče premeščen kot davčni uradnik. Med vojno se je
druţina znova selila, in sicer v Kranj, kamor pa jih Zala ni spremljala, saj se je komaj 17-letna
podala v Ameriko in se s trdim delom in veliko ţeljo, postati filmska igralka, prebila v
Hollywood in res postala tam prva slovenska filmska igralka. Najprej se je napotila k svoji
teti, ki je tedaj ţivela v San Franciscu. Sprva ji je teţave delalo neznanje angleškega jezika, da
pa bi teţave odpravila, je obiskovala večerno šolo in se poleg jezika učila tudi tipkanja na
pisalni stroj, knjigovodstva in drugih predmetov, potrebnih v trgovski stroki. Vendar je
kasneje ugotovila, da jo srce veliko bolj kot v trgovske vode vleče h gledališču in h
kinematografu, ki se je prav tedaj razvijal. Ker se ni mogla več upreti svoji veliki ţelji, je proti
koncu leta 1917 na svojo pest odšla v spremstvu svoje zveste prijateljice Nemke Isabelle
Grenner, ki je bila njenih let, v Los Angeles, ki se je ţe tedaj razvil v nekakšno središče
ameriške filmske industrije. Tedaj je postalo njeno veliko vprašanje in teţava, kako prodreti v
filmske studije brez poznanstev, brez poklicne šole oz. praktično brez izkušenj. Vodila jo je
trdna, neuklonljiva volja in resen namen.236
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Potrkala je na mnoga vrata, od enega studia do drugega, od enega filmskega-igralskega agenta
ali pa studijskega casting-direktorja pa do drugega, a vse zaman.237 Ko je ţe skoraj obupala in
opustila svoje sanje, je po dolgem trudu in naporu, leta 1918, vendarle dobila prvo ponudbo.
Dobila je manjšo vlogo španske plesalke. Med snemanjem njenega prizora je bil slučajno
prisoten direktor Viktor Schertzinger, ki je tedaj snemal Charlie Rayevo sliko »Dekle iz
niţin« in povabil Rozalijo k sodelovanju pri snemanju njegove slike. Odtlej ji je bilo veliko
laţje, saj se je spoznala z ljudmi po studiih in pot ji je bila olajšana v njenem novem poklicu.
Kasneje je prešla k studiju Mack Sennet med njegove »kopalne lepotice« (bathing beauties ).
V filmu je igrala skupaj z Miss Lake pod reţijo Eddie Klinea mlado apaško.238 Tedaj se je je
zaradi prenapornega dela lotila španska bolezen, ki je prav tedaj (1919) razsajala po Ameriki
in začasno prekinila njeno filmsko kariero. Ko je dovolj okrevala, se je po nasvetih
zdravnikov, ki so ji priporočali spremembo okolice in zraka, leta 1920, vrnila v domovino, v
Kranj oz. Ljubljano, na obisk k staršem. Tu ni ostala dolgo, saj se je ţe po nekaj mesecih
napotila naprej za nekaj časa na Dunaj, nato v Prago in Berlin, od tu pa zopet nazaj v
Kalifornijo.239
Ob vrnitvi v Zdruţene drţave je spremenila svoje pravo rojstno ime – Sršenova Zalka, kakor
so jo klicali doma v Zalla Zorana, ki ga je prikrojila po materinem dekliškem imenu, ker je
izgovor njenega prvotnega imena delal teţave vsem drugorodcem. Tedaj je bila zopet
nekoliko odtujena v studijih. Tako je sprejela ponudbo velikega dnevnika »Los Angeles
Examiner«, kjer je več mesecev pozirala kot model za ţenske obleke in slikarjem za
ilustracije različnih knjig. Na ta način je zopet prišla skoraj popolnoma nepričakovano v stike
s filmskimi ljudmi ter navsezadnje dobila leta 1921 svojo prvo pomembnejšo vlogo kot
»nasprotnica« ali »zapeljivka« in malo kasneje vlogo »druge vodnice« v serijskem filmu
»Kolo sreče« (Wheel of Fortune). Po dovršitvi tega filma je še istega leta (1921) igrala z Jack
Hoxiejem tudi v vlogi »vampirke« ali »nasprotnice« prve glavne igralke v zapadniškem
(western) filmu. Obraz in ime Zalle Zoran ali Sršenove Zalke sta postajala čedalje bolj znana
v Hollywoodu. Tako je dobila ponudbo takrat novoustanovljene čikaške filmske druţbe
»Reality Film Co«. za igranje glavne vloge v vseh njenih nameravanih slikah poleg 80 igralk,
ki so tekmovale z njo za omenjeno mesto. Ponudbo je z veseljem sprejela v najboljših upih na
sijajno bodočnost, vendar pa se je vse skupaj iz nepojasnjenih razlogov izjalovilo. Nato je
nastopila na dramskem odru teatra »Morosco« v Los Angelesu, in sicer v igri »Odprta vrata«
(The open gate). V igri je imela manjšo vlogo, v kateri pa jo je videl filmski direktor Erich
von Stroheim, ki je tisti čas iskal primerne igralce za svoje nameravano veliko delo » Vesela
vdova« za eno največjih ameriških filmskih podjetij Metro-Goldwyn-Mayer in Zalli Zoran
ponudil vlogo »Frenchy Christine« v druţbi velikih filmskih zvezd Mae Murray, John Gilbert,
Roy dˈArcy, Tully Marshall in drugih.240
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Od tu je prešla k studiu First National Productions za sliko »ţenske, ki je lagala« (The
Woman Who Lied) direktorja Edwina Carewe, kasneje pa h kratkim veseloigram druţb Joe
Rock Productions in F. B. O. Studios, kjer je igrala v celi vrsti slik. Nastopila je tudi v
manjših vlogah, z Lon Chanejyem v »Velemestu« (The Big City) in v »Predstavi« (The
Show) druţbe Metro-Goldwyn-Mayer, potem v »Padlih angelih« (Fallen Angels) direktorja
Eddie Laemmleja in v »Metuljčkih v deţju« (Butterflies In The Rain) direktorja Edwarda
Slomana za studio Universal, pozneje pa še v »Krilih« (Wings), filmu druţbe Paramount, ki
je bil nagrajen z oskarjem. Kasneje je prešla k podjetju Century Studios in igrala več
običajnih »vampirskih« ali zapeljivih vlog v veseloigrah zvezdnika Snub Pollarda.
Pomembnejšo vlogo je imela tudi v filmih »Kakšna je cena ljubezni« (What Price Love), v
»Tatica src« (The Heart Thief) in v«Njegova domovina« (His Country). Nastopila je tudi v
gledališki igri »Deklica iz Honoluluja« (The Girl from Honolulu), muzikalni komediji
gledališča Shriners Auditorium v Glendalu, Kaliforniji, v kateri je igrala in plesala glavno
vlogo. Nastopila je v dvajsetih nemih filmih in napisal več krajših iger.241
Zalla Zorana je torej igrala vloge, ki so bile tako nenavadne kot njeno ime. Spada med
najzgodnejše umetnice slovenskega rodu. Od leta 1917 do tridesetih let 20. stoletja je
predstavljala like usodnih ţensk v cenenih in nasilnih filmih o Divjem zahodu in tudi čudaške
vloge statistk v večjih studijskih produkcijah. Pozornost si je delila s priljubljenim Johnom
Gilbertom in hladnim Lonom Chaneyjem ter se preizkusila v nenavadnih značajskih vlogah,
kakor so alţirska zapeljivka, čedna francoska kabaretistka in polţenska v madţarski predstavi
pošasti. Njeno filmsko ime se je bralo kot slovenski haiku – lepa ţenska ob zori. Vendar je
bila v duši še vedno Rozalija Seršen iz Ţuţemberka.242 Iz filmskega sveta se je umaknila ob
začetkih zvočnega filma. Umrla je brez potomcev, premoţenje pa je zapustila sorodnikom.243
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6. 17 LEON ŠTUKELJ: pravnik in olimpijski zmagovalec v orodni
telovadbi (Novo mesto, 1898 – Maribor, 1999)

Slika 28: Leon Štukelj pri vadbi (Foto: Anja Pečjak)244

Leon Štukelj je bil po materi Mariji Milner, Bildovi iz Zafare pri Ţuţemberku, Suhokranjčan.
Ţivljenjska pot Leona Štuklja se je začela 12. novembra 1898 v majhni vasici Kandiji pri
Novem mestu, takrat v Avstro-Ogrski, danes v Sloveniji. Rodil se je kot tretji otrok očetu
Leopoldu in materi Mariji. Kandija je bila takrat primestno naselje na desnem bregu Krke in
je spadala v občino Šmihel – Stopiče, kjer je bil kot tajnik zaposlen Štukljev oče, izučen tiskar
in moţ z odlično pisavo. Ţiveli so v hiši ob potoku Teţka voda, kjer se je Leon naučil
plavati.245 Še preden je Leon stopil v deško šolo v pritličju stare gimnazije, kjer so poučevali
frančiškani, se je z druţino preselil v Kastelčevo hišo sredi Kandije. Tu se je spoznal s
sovrstniki, s katerimi je začel telovadno pot. V tem času se je v Leonu razvila otroška ţelja, ki
je bila zanj usodna za vse ţivljenje, in sicer v dobrem pomenu. Ko je namreč nekega dne videl
povorko Sokolov, ki so korakali v bliţnjo hosto, kjer so imeli telovadni nastop, ga je to tako
navdušilo, da je z vsem otroškim srcem zahrepenel: biti Sokol in tako telovaditi kot oni.246
Leon je skupaj s prijatelji začel oponašati Sokole in telovaditi v bliţnji hosti, kot so jih videli.
Da bi bili čim bolj podobni le-tem, so jim matere sešile sokolske čepice s sokolskim peresom
in z belo-modro-rdečo kokardo, ki je bila njihova uniforma.247 Jeseni 1907 se je Leon Štukelj
vpisal v novomeški Sokol. Stik s telovadnico je bil velik dogodek v njegovem ţivljenju.
Telovadnici je ostal zvest od pričetka druge svetovne vojne, ko je prenehal telovaditi. V
telovadnici in telovadbi je našel vse tisto, kar išče mlad človek: veselje, prijatelje in zdravje.
Prvi javni nastop je imela naraščajska vrsta leta 1908 – v slovesnih oblačilih.248
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Leta 1910 oz. 1911 se je Leon Štukelj skupaj z druţino iz Kandije preselil v Novo mesto, kjer
je tudi obiskoval gimnazijo. V gimnaziji je bila sprva telovadba še neobvezen predmet. Leto
1912 je bila zgrajena nova gimnazijska stavba in svetla velika telovadnica. 249 To pa je
prineslo pomembno novost, in sicer je postala telovadba obvezen šolski predmet. Ţe takrat je
Leon Štukelj pri vadbi močno odstopal od ostalih sošolcev, saj je bil določen za
predtelovadca, kar dokazuje, da je bil vidno boljši od sovrstnikov.250 Zanimanje za telovadbo
se je med gimnazijci še povečalo. V sokolski telovadnici, v bivši kapucinski cerkvi, sta bila v
skupini najboljša Leon Štukelj in Stanko Kuder. Novo mesto je bilo prvo večje okno v svet in
moţnost za drugačne poglede v zgodnji dobi fantiča, ki je rasel v mladeniča in pri petnajstih
letih, leta 1913, je prvič v domači telovadnici uzrl telovadnega asa Staneta Vidmarja,
slovenskega gimnastičnega prvaka, ki je postal Leonov vzornik. Mladi Leon je pred očmi
svetovnega telovadca izvedel nekaj za tiste čase skoraj nedojemljivega. Leon se spominja:
»Stane je bil stasit 22-letni mladenič, srednje velik, lepega obraza, s temnimi, na prečo
počesanimi lasmi in povrh še v brezhibni telovadni obleki. Iz nekakšne zadrege in
občudovanja sprva nihče ni upal telovaditi z njim. Po prvi vznemirjenosti ob srečanju s tako
slavnim telovadcem smo se tudi mi zaradi njegovega prijaznega vedenja počasi umirili in se
hoteli vključiti v nastalo ţivahnejše vzdušje. Prijel sem se torej za kroge in se naravnal. Prvi
sunek, in ţe sem bil v stoji. Tedaj je Stane pristopil k meni in me vprašal po priimku ter od
kdaj telovadim. Pohvalil me je, ker da ţe delam to prvino. Nato je tudi on stopil do krogov, si
jih uravnal do svojih ramen in trikrat poskusil vzmik v stojo, pa se mu je samo enkrat
posrečilo …« V majhni telovadnici v Novem mestu se je ob srečanju s Stanetom Vidmarjem
za odraščajočega fantiča odprl čisto drugačen svet, to je bil morda celo prelomni trenutek pri
tehtanju odločitev o ciljih za leta, ki so bila takrat še daleč pred njim, ki pa jih je kasneje tako
neponovljivo doţivel, in to z vsemi napetostmi velikih svetovnih tekmovanj.251 Prva svetovna
vojna mu ni prizanesla. Potrjen je bil za vojaka in komaj z osemnajstimi leti se je je udeleţil.
Večino časa je preţivel na Dunaju kot pisarniški usluţbenec. Tu sta ţiveli njegovi sestri Pola
in Irma, katere moţ je bil znani operni pevec Julij Betetto. Aprila 1918 je opravil maturo in se
vpisal v 1. semester prava na univerzi na Dunaju. Po končani vojni je nadaljeval študij na
pravni fakulteti v Zagrebu, kasneje pa nadaljeval študij prava na ljubljanski univerzi. Vrnil
se je v Novo mesto in pričel z intenzivno vadbo. Leta 1919 je bil povabljen na akademijo
sokolskega društva v Ljubljano.252 Štukelj si je nekaj časa sluţil denar za preţivetje na Bledu
kot tajnik zdraviliške komisije in tudi tam je pomagal pri sokolskemu društvu. Zaradi očetove
smrti leta 1921 se je še bolj zavzeto lotil študija.253
Leta 1922 je bil povabljen na prvo mednarodno tekmovanje v Ljubljani, kjer je dosegel vidne
uspehe: prvo mesto na bradlji, drogu in krogih, drugo mesto na konju z ročaji in v plavanju ter
tretje mesto v skoku v višino. Po velikem telovadnem uspehu je z vnemo zaključil študij. Leto
1924 je bilo zanj zelo naporno, saj je zagovarjal diplomo na ljubljanski univerzi in začel
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opravljati pripravniško sluţbo pri Okroţnem sodišču v Novem mestu.254 Tega leta (1924) so
bile tudi olimpijske igre v Parizu. Na tekmovanje se je pripravljal sam v Novem mestu. Pred
odhodom v Pariz je imel na izbirni tekmi nesrečo, saj je pri izvajanju vaje na bradlji padel in
si hudo poškodoval zapestje desne roke. Tako je bil njegov nastop na olimpijadi pod
vprašanjem.255 Večer pred nastopom pa ga je vodstvo le pregovoril, da nastopi, saj bi bila
vrsta brez njega močno oslabljena. Pri tem so mu šli sodniki zelo na roke. Zaradi poškodbe so
mu dovolili, da ga lahko med izvajanjem vaje varuje eden od tekmovalcev, za vsak primer, če
bi ga v veletoču odtrgalo.256 Tekmovanje se je pričelo na drogu. Vajo je uspešno opravil, nato
pa je finski sodnik rekel, da je napravil en veletoč premalo, medtem ko ameriški sodnik tega
ni mogel potrditi niti zanikati, ker na to ni bil posebej pozoren. Tako je moral vajo ponavljati.
Izvedel jo je še boljše kot prvič in prejel najvišjo oceno od vseh 72 tekmovalcev in edino nad
10 od dosegljivih 11, in sicer 10,23 ter si z nastopom prisluţil zlato kolajno.257
Tekmovanje se je nadaljevalo z naslednjimi prvinami: bradlja, skok čez konja na šir brez
ročajev, krogi, konj z ročaji, skok čez konja vzdolţ in plezanje. Zlato kolajno si je prisluţil
tudi v mnogoboju. Bil je najboljši tekmovalec olimpijskih iger, in postal prvi Slovenec in
takrat Jugoslovan z naslovom olimpijskega prvaka in zlatim olimpijskim odličjem. Njegova
slika je bila v časniku Le Matin. Tako je torej na tekmovanju za Jugoslavijo pridobil dve zlati
olimpijski kolajni.258 Ko se je vračal domov, so ga ljudje z navdušenjem sprejeli. Vrhunec je
bil v rodnem mestu, Novem mestu, kjer ga je pričakalo društveno članstvo v sokolskih krojih,
telovadke, telovadci in naraščaj s sokolsko društveno zastavo, več zastopstev društev
novomeške sokolske ţupe, mnogo drugega občinstva in novomeška godba na pihala. Tu so ga
telovadci od postaje do Glavnega trga nesli na ramenih, kjer so ga odloţili na vzvišen lesen
oder, pokrit z rdečo preprogo. Trg je bil v zastavah, okna okrašena z zelenjem, ponekod tudi s
pozdravnimi napisi. Tam ga je sprejel tedanji ţupan dr. Josip Reţek, ki ga je pozdravil iz
zgodovine znanimi besedami »Ave triumphator«! Za doseţek na olimpijadi ga je na Bledu
sprejel tudi kralj Aleksander in ga odlikoval z redom Sv. Save V. stopnje.259
Leta 1926 se je Štukelj udeleţil mednarodne tekme v Lyonu, kot član jugoslovanske vrste na
tekmovanju za svetovno prvenstvo, kjer je dosegel odlične rezultate: prvi mesti na drogu in
krogih ter tretje mesto na bradlji. V uvrstitvi posameznikov na štirih orodjih (drog, krogi,
bradlja, konj z ročaji) pa je bil drugi. 260 Istega leta (1926) je opravil sodniški izpit pri Višjem
deţelnem sodišču v Ljubljani, kar je pomenilo za Leona konec izpitov. Izpiti in tekmovanja so
se za Leona Štuklja tako prepletali, da si skoraj ni mogel oddahniti: leta 1920 pravno
zgodovinski drţavni izpit, dobro leto nato prvo tekmovanje na mednarodni tekmi v Ljubljani,
leta 1923 pravosodni drţavni izpit, januarja leta 1924 zadnji drţavoslovni drţavni izpit, julija
olimpijsko tekmovanje v Parizu, v novembru istega leta potovanje in nastopanje na Finskem
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in po lyonskem tekmovanju sedaj v oktobru sodniški izpit. Tako je Leon Štukelj to dobo štel
kot najuspešnejšo v svojem ţivljenju, saj je trdno stal v poklicu in se uspešno uveljavil v
športu. Kasneje je dobil mesto sodnika v Lenartu. Leta 1927 pa je postal sodnik v Mariboru,
kamor se je tudi preselil in kjer je ţivel do svoje smrti. Tu se je skupaj s prijateljem Josipom
Primoţičem pripravljal na olimpijske igre v Amsterdamu.261
Leta 1928 se je udeleţil olimpijskega tekmovanja v Amsterdamu, kjer je ponovno osvojil
zlato medaljo, tokrat na drogu. Na tej olimpijadi je dosegel še dve bronasti kolajni: eno v
mnogoboju, drugo pa kot član jugoslovanske reprezentance. Torej je bila na tem tekmovanju
uvrstitev jugoslovanske reprezentance za mesto boljša kot pred štirimi leti v Parizu. Tudi
tokrat je bil odlikovan z redom sv. Save IV. stopnje.262 V Luksemburgu leta 1930 je na
mednarodni tekmi zasedla jugoslovanska vrsta 3. mesto, Štukelj pa je bil tretji na drogu od
nadaljnjega tekmovanja pa je zaradi poškodbe moral odstopiti.263 Ob praznovanju 50-letnice
Mednarodne tekmovalne zveze leta 1931 v Parizu je bil Štukelj ponovno zelo uspešen. Med
44 tekmovalci je v močni mednarodni konkurenci osvojil drugo mesto na bradlji in krogih,
tretje na konju z ročaji in peto v skoku čez konja. V končni uvrstitvi na petih orodjih in
prostih vajah pa je bil prvi.264 Star 34 let se je poročil s 17 let mlajšo Lidijo Plemelj, ki jo je
spoznal na plesu, z njo odplesal ţivljenje in si ustvaril druţino. Rodila se jima je hčerka
Lidija, ki je pripovedovala, da je šlo med njima vedno za visoko spoštovanje medsebojne
ljubezni.265 Svojo športno pot je zaključil na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936, kot
najstarejši tekmovalec. Dosegel je drugo mesto in si tako prisvojil srebrno kolajno. S tem
doseţkom se je Leon Štukelj poslovil od večjih tekmovanj.266
Njegova športna pot je trajala več kot dvajset let. Leon Štukelj je kot najuspešnejši telovadec
obdobja med obema svetovnima vojnama, na treh olimpiadah (Pariz 1924, Amsterdam 1928,
Berlin 1936) osvojil šest kolajn, tri zlate, eno srebrno in dve bronasti. Skupno pa je bil na vseh
njegovih sedmih velikih svetovnih tekmovanjih (poleg olimpiad še; Ljubljana 1922, Lyon
1926, Luxemburg 1930, Pariz 1931) kar dvajsetkrat med prvimi tremi, od tega osemkrat prvi,
šestkrat drugi in šestkrat tretji; vse to ga še vedno uvršča na mesto najuspešnejšega
slovenskega telovadca in športnika vseh časov ter velikana svetovne telovadbe.267
Po končani aktivni telovadni karieri se je njegovo ţivljenje nekoliko umirilo in še bolj se je
posvetil druţini in svojemu poklicu ter delu na sodišču. Kljub temu pa je še dvakrat prišel na
tekmovalno prizorišče, ko je vodil tekmovalno vrsto Jugoslavije v telovadbi na prijateljskih
dvobojih oz. srečanjih v letu 1939, ko so samo še polovico ekipe sestavljali telovadci iz
Slovenije. Ta nastopa pa sta za takratno jugoslovansko reprezentanco in telovadce pomenila
tudi zadnje tekmovanje pred drugo svetovno vojno. V Evropi se je takrat ţe pripravljal
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uničujoč vrtinec druge svetovne vojne, ki je 1. septembra 1939 z napadom Nemčije na
Poljsko ţe pričel svoj strahoviti ples, ki se je v kratkem razširil na vso Evropo in svet.
Prizanesel ni niti Leonu Štuklju, ki je bil 3. aprila najprej mobiliziran v starojugoslovansko
vojsko, po njenem razpadu pa se zaradi nevarnosti, da ga kot izobraţenca zaprejo in izselijo,
ni več mogel vrniti v Maribor. Odšel je v Novo mesto k materi in poiskal stike z ţeno, ki jo je
skupaj s hčerko še pred odhodom v vojsko preselil v okolico Maribora. Mesto ob Krki je v
tistem času zasedel italijanski, Maribor pa nemški okupator. Hišo, v kateri so v Mariboru
stanovali Štukljevi, je celo zasedel nemški gestapo in si v njej uredil prostore. Medtem je ţena
tudi izvedela, da so na spisku za izselitev, a jo je Štuklju s pomočjo poznanstev uspelo spraviti
iz Maribora v Novo mesto. Sam pa je v tem času zaprosil v Ljubljani na apelacijskem sodišču
za novo namestitev. Najprej je dobil za nekaj mesecev sodniško mesto v Ţuţemberku, nato v
Črnomlju, potem pa je dobil zaposlitev na okroţnem sodišču v Novem mestu, kjer je ţe
opravljal svoje pripravništvo. Tu so ostali in ţiveli vse do osvoboditve in konca druge
svetovne vojne 1945. leta. Po končani vojni so se Štukljevi vrnili v izpraznjeno stanovanje v
Maribor in pričeli ţivljenje povsem na novo. Leon pa je zaţivel po vojni anonimno ţivljenje
vestnega in poštenega uradnika. Domovina in drţava, takrat nova, ki je nastala po drugi
svetovni vojni in osvoboditvi nad okupatorjem, Socialistična federativna republika
Jugoslavija, pa se ga je začela ponovno spominjati v šestdesetih letih, ko so mu začeli
podeljevati različna priznanja in plakete za doseţke v športu, ki jih je dosegel med obema
vojnama.268 V tem obdobju še posebej izstopa plaketa Jugoslovanskega olimpijskega
komiteja, ki so mu jo kot najuspešnejšemu jugoslovanskemu telovadcu na olimpijskih igrah
podelili leta 1967. Tega leta je dobil tudi diplomo športnega zdruţenja Bor v Trstu in
slovenske zamejske športne mladine. Postal je častni član športnega društva Primorec v
Trebčah pri Trstu. V letu 1968 za njegovo 70-letnico je dobil naslov častnega občana občine
Novo mesto, njegovega rodnega mesta in plaketo Novega mesta.269 Kasneje, leta 1989, se mu
je oddolţil tudi Maribor, ko mu je skupščina mesta podelila zlati grb mesta Maribor. 270 Med
vsemi priznanji, in le-teh ni malo, pa je nedvomno največje priznanje tisto, ki mu ga je za
velike zasluge v svetovnem športu in za zvestobo olimpijskemu idealu nekoč slavnega Pierra
de Coubertina podelil Mednarodni olimpijski komite leta 1987, in sicer olimpijski red LˈOrdre Olympique-, ki mu ga je izročil med univerziado v Zagrebu predsednik
Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch.271 Odlikovan je bil tudi z
zlatim častnim znakom Republike Slovenije in prejel Bloudkovo nagrado.272
V osemdesetih letih se je sam lotil pisanja knjige, v kateri je podrobno opisal tekmovanja, ki
se jih je udeleţil, in ji dal naslov Mojih sedem svetovnih tekmovanj. Izšla je leta 1989. Po
osamosvojitvi Slovenije, ko je slovenski narod končno dobil lastno drţavo, je bil 15. oktobra
1991 med podpisniki listine ob ustanovitvi Olimpijskega komiteja Slovenije, katerega je leta
1992 v svoje članstvo sprejel tudi Mednarodni olimpijski komite. Slovenski olimpijski komite
268

Picelj, Z.: 100 let Leona Štuklja, str. 63-64.
Slovenski biografski leksikon, 9. zvezek, str. 700-701.
270
Picelj, Z.: 100 let Leona Štuklja, str. 63-64.
271
Prav tam.
272
Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, str. 156.
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ga je leta 1992 tudi povabil kot gosta na letne olimpijske igre v Barcelono, kjer so slovenski
tekmovalci prvič v zgodovini nastopili na olimpijskih igrah pod svojo zastavo. S svojo
prisotnostjo v Španiji je Štukelj veliko prispeval k širjenju predstave in podobe o naši
neodvisni slovenski drţavi. Še veliko več pa je glede tega povsem nenačrtovano uspelo
Štuklju, ko se je udeleţil tudi poletnih olimpijskih iger štiri leta kasneje, 1996 v Atlanti v
Zdruţenih drţavah Amerike, ko je ves svet praznoval stoletnico olimpijskih iger moderne
dobe. Tam je bil gost Mednarodnega olimpijskega komiteja in njenega predsednika Juana
Antonia Samarancha, ki mu je pripravil prvovrstno presenečenje. Bil je namreč eden najbolj
opaznih gostov otvoritvene slovestnosti, ko je v druţbi izbranih legendarnih, a precej mlajših
vrhunskih svetovnih športnikov nepozabno pred vesoljnim svetovnim občinstvom in polnim
olimpijskim prizoriščem poskočno in mladostno prišel na slavnostni oder in poţel pravo
navdušenje. Tako je postal tudi svetovno znana osebnost, zvezdnik skoraj pri stotih letih in
eden izmed glavnih junakov multivizijskega spektakla na otvoritvi poletnih olimpijskih iger v
Atlanti.273 Na njegov 100. rojstni dan je bila organizirana velika proslava v rodnem Novem
mestu. Vse do svoje smrti je bil športno aktiven, saj je vsakodnevno vadil na krogih v svojem
stanovanju.274 Leon Štukelj je bil ponos slovenskega naroda in fenomen vsega človeštva ter
ţivi dokaz, da se v športu in ţivljenju lahko uspe, kljub talentu, le z velikimi ambicijami po
uspehu in dokazovanju samemu sebi, s trdim delom, močno voljo, samodisciplino,
vztrajnostjo, natančnostjo, doslednostjo, strpnostjo in skromnostjo.275
Umrl je 8. novembra 1999, malo pred 101. rojstnim dnevom. Leon Štukelj je nedvomno ena
najpomembnejših osebnosti v slovenski športni zgodovini in je vsekakor največji slovenski in
jugoslovanski telovadec ter olimpijska legenda. Pokopan je v Mariboru.276

273

Prav tam, str. 66-70.
Povzeto
s
svetovnega
spleta,
6.
http://sportdogaja.si/zgodovina/leon_stukelj_najuspesnejsi_slovenski_olimpionik.
275
Picelj, Z.: 100 let Leona Štuklja, str. 72.
276
Povzeto
s
svetovnega
spleta,
6.
http://sportdogaja.si/zgodovina/leon_stukelj_najuspesnejsi_slovenski_olimpionik.
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6. 18 ALOJZIJ ZUPANC: ţupnik, krajevni zgodovinar in ljudski
prosvetitelj (Znojile pri Krki, 1893 – Šmihel, 1974)

Slika 29: Alojzij Zupanc277

Gospod Alojzij Zupanc se je rodil 16. julija 1893 v spoštovani druţini »Špančevih« na
Znojilah pri Krki, kot sedmi otrok od osmih očetu Janezu in materi Micki. Bil je med prvimi
gojenci Zavoda sv. Stanislava, »Škofovski zavod«, v Št. Vidu nad Ljubljano in tam leta 1913
končal gimnazijo med prvimi maturanti te ustanove. Tedaj je bil ravnatelj in rektor v Škofovih
zavodih dr. Janez Gnidovec, kasnejši skopski škof, doma iz Velikega Lipovca, ki ga je
Zupanc zelo spoštoval. Oktobra 1913 se je vpisal v bogoslovje. Teologijo je študiral v
Ljubljani in bil 9. julija 1917 prav tam posvečen za duhovnika. Teologijo je študiral v teţkih
razmerah prve svetovne vojne. Nekaj časa je bil vojni kurat v rezervi, kjer je v glavnem skrbel
za ranjence. Po končani šoli in mašniškem posvečenju je bil kaplan v Dolenjskih Toplicah, po
dveh letih pa je prišel za kaplana v Ţuţemberk. Leta 1923 je postal upravitelj ţupnije v
Šmihelu pri Ţuţemberku, kjer je obhajal tudi zlato mašo. Tu je ostal kot ţupni upravitelj kar
celih 51 let, do smrti 1974. Leta 1954 je bil imenovan za duhovnega svetnika in vršilca
dekanskih poslov za ţuţemberško dekanijo, ki jo je upravljal pet let. Ves čas je bil trdnega
zdravja, le zadnja leta je moral tu in tam iskati pomoč pri zdravniku. Umrl je 81 let star v
bolnišnici v Novem mestu, 22. julija 1974. Pokopan je v Šmihelu.278 Pogreba se je udeleţilo
veliko ljudi. Pogrebno svečanost je vodil nadškof dr. Joţe Pogačnik.279 Alojzij Zupanc ni bil
le duhovnik, ampak mnogo več. Njegovo delovanje je bilo usmerjeno v vsestranski napredek,
ne le v svoji ţupniji, ampak tudi širše v Krški dolini. Tako je med pomembnejšimi
gospodarskimi projekti, pri katerih je imel Zupanc pomembno vlogo, izgradnja vodovoda v
Suhi krajini. Bil je med ustanovitelji Gasilskega društva Šmihel, leta 1929 pa je kot vodja del
sodeloval pri nadzidavi šolskega poslopja.280
277

Povzeto s svetovnega spleta, 20. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/117-alojzi-zupanc.
Zupanc, Alojzij, Zgodovina Ajdovca v Krajini (dalje: Zupanc, A.: Zgodovina Ajdovca v Krajini). Buenos
Aires: Slovenska kulturna akcija, 1988, str. 5.
279
Papeţ Silvestra, 70 let gasilstva v Šmihelu pri Ţuţemberku (dalje: Papeţ, S.: 70 let gasilstva v Šmihelu pri
Ţuţemberku). Šmihel pri Ţuţemberku: PGD, 1998, str. 43.
280
Gnidovec Matej, Perko Rebeka, Zupančič Marko. Znani Suhokranjci. Ţuţemberk: Osnovna šola Ţuţemberk,
2008, str. 16-18.
278
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Leta 1935 je bil izvoljen za člana sveta Dravske banovine in poskrbel za začetek gradnje
mostov na reki Krki v Ţuţemberku in v Šmihelu. Za laţji motorni promet so bile istega leta
na Zupančevo pobudo usposobljene krajevne ceste iz Šmihela v Draščo vas, na Vrhovo in v
Kriţe, iz Ţuţemberka v Gradenc in iz Ţuţemberka v Radohovo vas z odcepom za Reber in
Vrtače. Uspešno je sodeloval pri zatrtju epidemije paratifusa (griţe) v Šmihelu (1937).
Zupanc je ob tej priliki štirim zdravstvenim delavcem, ki so prišli na pomoč obolelim, dal na
voljo ţupnišče za ambulanto in za stanovanje zdravnikov ter njihovih šoferjev. Vsem je nudil
tudi hrano. Morda je tudi ta epidemija povzročila, da je Zupanc let 1937 organiziral
deputacijo k banu dr. M. Natlačenu za gradnjo prvega zdravstvenega doma v Ţuţemberku.
Udeleţil se jo je skupaj s tedanjim ţuţemberškim ţupnikom Karlom Lavričem in šolskim
upraviteljem Francem Mrvarjem. Tako je leta 1939 Ţuţemberk dobil zdravstveni dom. Med
drugo svetovno vojno je pokazal narodno pokončnost in pripadnost osvobodilnemu gibanju.
Ljudi je reševal in jim pomagal preţiveti vojno vihro. Po končani vojni je nadaljeval delo za
napredek v kraju in občini. Bil je predsednik gradbenega odbora za rekonstrukcijo mostu čez
Krko pod Šmihelom, vse do smrti je bil tudi član odbora Gasilskega društva Šmihel. Na
sestankih krajanov je podpiral koristne predloge, še posebej je krajanom prikazal pomen
zdravstvenega, pozneje pa tudi starostnega zavarovanja kmetov, zavzemal se je za razvoj
civilne zaščite, podpiral je solidarnostne akcije, veliko je prispeval za ohranjanje kulturne
dediščine.281
Med ljudstvom in med klerom ljubljanske nadškofije je bil znan kot izrazita in močna
duhovniška osebnost. Bil je izobraţen in imel je izreden spomin. Posebno ljubezen je kazal do
zgodovine. To so ljudje vedeli in mu nosili najrazličnejše izkopanine, saj je bila dolina Krke
bogata najdbišč halštatske kulture. Tako so bile po Zupančevi zaslugi rešene številne
dragocenosti, ki jih je izročil Dolenjskemu muzeju v Novem mestu.282
Zgodovino Suhe krajine, ki mu je bila dom vse njegovo ţivljenje, je poznal do vseh
podrobnosti. Poznal je tako rekoč vsako druţino po celi krški dolini, mnoge pa cele rodove
nazaj. Znanje je kar ţuborelo iz njega. Napisal je Kronike skoraj vsem ţupnijam v dekaniji.
Zapustil je tudi mnogo dragocenih zgodovinskih zapisov. Zato so ga cenili tudi strokovnjaki
in ga upoštevali kot sodelavca.283 Številni njegovi rokopisi s popisom zgodovinskih dogodkov
še čakajo na izid. Leta 1988 je v Buenos Airesu izšla Zgodovina Ajdovca, ki jo je na podlagi
bogatih Zupančevih podatkov priredil zgodovinar Janez Dolinar. Po naravi je bil velika
dobričina. Po okoliških ţupnijah so ga poznali in ga imeli za skupnega očeta. Prav tako
njegovi tovariši v duhovništvu.284

281

Prav tam.
Papeţ, S.: 70 let gasilstva v Šmihelu pri Ţuţemberku, str. 43-44.
283
Zupanc, A.: Zgodovina Ajdovca v Krajini, str 5-6.
284
Prav tam.
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Prelep spomenik mu je postavil pisatelj, ţupnik Janez Kmet, ki ga je vpletel v 7. poglavje
povesti Dom pod Borštom, ko je na Martinovo nedeljo obiskal znance v zidanici v Borštu:
»Gospod Lojze je skoraj vsakega poznal. Če pa je katerega vprašal, kako se pri njih pravi po
domače in kako se piše, je ţe razlagal ime in priimek, kako je nastal, kdaj se prvikrat omenja
v urbariju, kdo se je ţe pred sto leti priţenil sem ali tja, da so kar zijali. Vsakega gospodarja
je tikal in to se jim je imenitno zdelo. Bil je preprost in domač, kakor cerkvica sv. Miklavţa na
koncu vasi.
Ţupnik je poskušal pijačo, pil pa ni. Svoje roke je poloţil na mizo in pripovedoval. Zgodovino
vse Suhe krajine, vsakega naselja, vsake hiše.
Govoril jim je in govoril, da so kar strmeli, ko jim je razlagal hišna imena. Joj, šmihelski
gospod vse ve… Pa kako prijazno je govoril, in kako razumljivo, da bi za njim lahko ponovil
vsak otrok. Da, kakor bi se na paši pogovarjal s pastirci. Ni se zmenil za pijačo, ki so mu jo
silili, njegov pogled je bil zapičen v preteklost, njegove besede so bile sama zgodovina. Lepše
je govoril, kot bi bral iz knjig.
Pravijo, da šmihelski ţupnik samo študira. Pozabi na jedi in spanec. Iz vseh knjiţnic znaša
knjige skupaj in tako stvari izvrta iz njih, da se ne moreš načuditi. Noč in dan bere in piše.
Menda ima toliko papirja popisanega, da bi ga ne odnesel v povezanem naramnem košu. O
tistem gradu Šumberku, o Kozjaku, o tistem Jurčiču, ki je o polharjih pisal, vse ti pove, vse
razloţi kakor da bi skupaj hodila k maši ali pa v gostilno.
Ţupnik je bil čisto zamaknjen v preteklost. Vse je kar videl, kaj in kako se je godilo, kakor da
bi poznal vsakega človeka, čeprav ga ţe tristo let pokriva zemlja. Njegove prijazne oči so
samo starih predmetov iskale. Smehljal se je in govoril brez prestanka…
Vsa zidanica je pa skoraj brez daha poslušala. Kar srkali so njegove besede.
Začeli so se poslavljati. Vsi so stegovali roke proti ţupniku, vsi ponujali piti, vsi se
priporočali, naj le še kaj pride v Boršt.«285

285

Kmet Janez, Dom pod Borštom. Celje: Mohorjeva druţba, 1964, 7. poglavje, str. 55-64.
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7 RAZISKAVA
7. 1 SPOMINI DELOVANJA ZNANIH SUHOKRANJCEV
7. 1. 2 CILJI
Odkritje spominskih plošč, kipov ali katerega drugega obeleţja, postavljenih v spomin
delovanja znanih Suhokranjcev, tako v Sloveniji kot po svetu in ugotoviti, kdaj, kje in kdo jih
je postavil ter kako skrbijo zanje.

7. 1. 3 HIPOTEZE
H1: Večina znanih Suhokranjcev ima postavljen spomenik v spomin njihovega delovanja.
H2: Za spomenike oz. spominske plošče, postavljene v spomin znanih Suhokranjcev, se dobro
skrbi.

7. 1. 4 METODE DELA
 Pogovor z ljudmi, ki vedo, kje so postavljene spominske plošče, kipi ali katero drugo
obeleţje v spomin delovanja znanih Suhokranjcev.
 Fotografiranje v naravi.
 Iskanje podatkov s pomočjo interneta.

7. 1. 5 REZULTATI
V nadaljevanju bom predstavila za vsakega znanega Suhokranjca posebej, ali ima postavljen
spomenik oz. spominsko ploščo, ter kdo, kdaj in kje so jo postavili in ali se dobro skrbi za lete.

7. 1. 5. 1 Dr. Fran Bradač
 Dr. Fran Bradač ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Leta 1997 je Kulturno društvo Dvor na rojstni hiši dr. Frana Bradača na Jami pri
Ţuţemberku, na Podorehovi hiši, postavilo spominsko ploščo učenjaku v spomin.

Slika 30: Spominska plošča dr. Frana Bradača na njegovi rojstni hiši (Foto: Anja Pečjak)286
286

Fotografirano na Jami pri Dvoru, 22. 5. 2011.
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 Osnovna šola Ţuţemberk je prevzela v oskrbo in svojo last učenjakov grob na
ljubljanskih Ţalah.287
 Dr. Fran Bradač ima svoje obeleţje tudi v OŠ Ţuţemberk, in sicer bronasti relief krasi
šolski muzej znanih Suhokranjcev. Izdelala ga je akademska kiparka mag. Alenka
Vidergar.288

Slika 31: Bronasti relief dr. Frana Bradača v muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk (Foto: Anja
Pečjak)289

7. 1. 5. 2 Vinko Globokar
 Vinko Globokar ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 3 Dr. Janez Gnidovec
 Dr. Janez Gnidovec ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju
znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Farani ţupnije sv. Trojice v Ajdovcu so obnovili nekdanje ţupnišče na Selih pri
Ajdovcu, kjer so uredili Gnidovčev dom. Prav tako so tu farani postavili tudi
spominsko ploščo v čast svetniškemu kandidatu škofu Janezu Frančišku Gnidovcu, ki
so jo odkrili 18. 7. 2010 na fasadi Gnidovčevega doma.290

287

Povzeto s svetovnega spleta, 10. 1. 2011: http://www.oszuzemberk.si/znani-suhokranjci/85-dr-fran-brada.
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
289
Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
290
Povzeto
s
svetovnega
spleta,
10.
1.
2011:
http://www.radiokrka.com/07/Regijskanovica/tabid/89/selectmoduleid/368/ArticleID/89686/Default.aspx.
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Slika 32: Spominska plošča na fasadi Gnidovčevega doma (Foto: Anja Pečjak)291

 Janez F. Gnidovec ima postavljeno spominsko ploščo tudi v Ajdovcu na zidu pri
cerkvi pri stopnicah. Ta plošča je bila na starem Gnidovčevem domu, ki je bil leta
1942 poţgan in je tudi ena najstarejših plošč.292

Slika 33: Spominska plošča posvečena Janezu F. Gnidovcu v Ajdovcu (Foto: Anja Pečjak)293

 Na rojstni hiši v Velikem Lipovcu so leta 1993 odkrili bronasti relief, delo
akademskega kiparja Petra Malija.

291

Fotografirano na Selih pri Ajdovcu, 22. 5. 2011.
Pogovor z bogoslovcem Boštjanom Goriškom, 28. 1. 2011.
293
Fotografirano v Ajdovcu, 22. 5. 2011.
292
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Slika 34: Bronasti relief Janeza F. Gnidovca na rojstni hiši v Velikem Lipovcu (Foto: Anja Pečjak)294

 Na sedanjem grobu v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani je nagrobna
plošča, postavljena njemu v spomin.295
 Po Janezu Frančišku Gnidovcu je poimenovan tudi študentski dom - zavod Svetega
Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani.296

Slika 35: Študentski dom Janeza F. Gnidovca
v Šentvidu pri Ljubljani297
Slika 36: Logotip študentskega doma J. F. Gnidovca.
Logotip simbolizira študentsko ţivljenje kot odprto
knjigo, ki črpa iz modrosti kriţa 298

V študentskem domu je tudi kapela Boţje Modrosti, delo arhitekta Janeza Gomboca, ki
predstavlja srce študentskega doma. V kapeli pa je mozaik p. Marka I. Rupnika, ki upodablja
Marijo, kralja Salomona in svetniškega kandidata škofa Janeza F. Gnidovca.299
294

Fotografirano v Velikem Lipovcu, 22. 5. 2011.
Prav tam.
296
Prav tam.
297
Povzeto s svetovnega spleta, 3. 2. 2011: http://jfg.stanislav.si/predstavitev/index.htm.
298
Povzeto s svetovnega spleta, 3. 2. 2011: http://jfg.stanislav.si/predstavitev/logotip.htm.
299
Povzeto s svetovnega spleta, 3. 2. 2011: http://jfg.stanislav.si/predstavitev/kapela.htm.
295
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Slika 37: Mozaik v kapeli Boţje Modrosti, ki
upodablja Marijo, kralja Salomona in svetniškega
kandidata škofa Janeza F. Gnidovca 300
Slika 38: Mozaik p. Marka Rupnika SJ v
kapeli študentskega doma Janeza F. Gnidovca
v Zavodu sv. Stanislava301

 Dr. Janez F. Gnidovec ima v študentskem domu – Zavod sv. Stanislava postavljen v
spomin tudi doprsni kip.302
 Doprsni mavčni kip dr. Janeza F. Gnidovca, delo kiparja samouka Martina Blatnika iz
Malega Lipovca, krasi tudi mali muzej podruţnične šole Ajdovec.303
 Bronasti relief dr. Janeza F. Gnidovca bogati muzej znanih Suhokranjcev v OŠ
Ţuţemberk, delo akademske kiparke mag. Alenke Vidergar.304

Slika 39: Bronasti relief dr. Janeza F. Gnidovca v muzeju znanih Suhokranjcev (Foto: Anja Pečjak)305

300

Prav tam.
Povzeto s svetovnega spleta, 3. 2. 2011: http://www.gnidovec.si/galerija.htm.
302
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
303
Prav tam.
304
Prav tam.
305
Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
301

69

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Pečjak, diplomsko delo

7. 1. 5. 4 Dr. Fran Grivec
 Dr. Fran Grivec ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 5 Tomaţ Humar
 Tomaţ Humar ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Tomaţa Humarja so pokopali v druţinskem krogu, in sicer so njegov pepel raztresli ob
vznoţju gore Langtang Lirung, na kateri je izgubil ţivljenje. Na Humarja v Nepalu
spominja tudi budistično obeleţje, čorten, postavljeno na podlagi iz petih plasti, ki
simbolizirajo pet elementov tega sveta.306

Slika 40: Budistično obeleţje, čorten v Nepalu v spomin Tomaţu Humarju 307

Slika 41: Gora Langtang Lirung308
306

Povzeto s svetovnega spleta, 20. 1. 2011: http://www.ssz.at/novice/more/30.
Arhiv druţine Humar; Marjan Humar, brat pokojnega Tomaţa Humarja, 15. 2. 2011.
308
Prav tam.
307
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 V spomin na enega največjih alpinistov na svetu so 21. 11. 2009 v spominskem parku
pri Domu v Kamniški Bistrici odkrili spominsko ploščo.309

Slika 42: Spominska plošča Tomaţu Humarju
v spominskem parku v Kamniški Bistrici310
Slika 43: Spominska plošča Tomaţu Humarju
v spominskem parku pri Domu v Kamniški Bistrici311

7. 1. 5. 6 Prof. dr. Joţe Jakša
 Prof. dr. Joţe Jakša ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju
znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 7 Joţe Kastelic
 Joţe Kastelic ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Joţe Kastelic ima pod goro Aconcaguo, kjer je tudi pokopan, postavljen spomenik s
kriţem.312

Slika 44: Spomenik s kriţem pod goro Aconcaguo v spomin Joţetu Kastelicu313
309

Povzeto s svetovnega spleta, 20. 1. 2011: http://www.ssz.at/novice/more/30.
Arhiv druţine Humar; Marjan Humar, brat pokojnega Tomaţa Humarja, 15. 2. 2011.
311
Povzeto s svetovnega spleta, 20. 1. 2011: http://www.zurnal24.si/slovenija/tomaz-humar-slovesnost-slovo150011/clanek.
312
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
313
Arhiv OŠ Ţuţemberk, 31. 5. 2011.
310
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7. 1. 5. 8 Ignacij A. Kleinmayr
 Ignacij A. Kleinmayr ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju
znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Nagrobnik njegove ţene Thekle je vzidan pri cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.

Slika 45: Nagrobnik ţene Ignacija Kleinmayrja (Foto: Anja Pečjak)314

7. 1. 5. 9 Akademik prof. dr. Anton Kuhelj
 Akademik prof. dr. Anton Kuhelj ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico,
v muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v prostorih avle, krasijo steno reliefne plošče
zasluţnih profesorjev na fakulteti, med njimi je tudi reliefna plošča našega znanega
Suhokranjca akademika prof. dr. Antona Kuhlja.

Slika 46: Reliefne plošče zasluţnih profesorjev v prostorih avle na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Reliefna
plošča našega znanega Suhokranjca dr. Antona Kuhlja je tretja z desne (Foto: Anja Pečjak)315

314
315

Fotografirano v Ţuţemberku, 22. 5. 2011.
Fotografirano na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, 19. 1. 2011.
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Slika 47: Reliefna plošča znanega Suhokranjca na Fakulteti za strojništvo. Na zlati ploščici je zapisano
naslednje: AKADEMIK ZASLUŢNI PROFESOR DR. INŢ. ANTON KUHELJ 1902 – 1980 (Foto: Anja
Pečjak)316

 Univerza v Ljubljani je ob devetdesetletnici rojstva dr. Antona Kuhlja postavila njegov
doprsni kip pred univerzitetnem poslopjem, poleg ostalih zasluţnih moţ.

Slika 48: Doprsni kipi pred Univerzo v Ljubljani.
Kip Dr. Antona Kuhlja je prvi z leve (Foto: Anja Pečjak)317

Slika 49: Doprsni kip Dr. Antona Kuhlja pred
Univerzo v Ljubljani (Foto: Anja Pečjak)318

316

Fotografirano na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, 19. 1. 2011.
Fotografirano pred Univerzo v Ljubljani, 19. 1. 2001.
318
Fotografirano pred Univerzo v Ljubljani, 19. 1. 2011.
317
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 Dr. Anton Kuhelj ima svoje obeleţje tudi v OŠ Ţuţemberk, in sicer krasi bronasti

relief šolski muzej znanih Suhokranjcev. Izdelala ga je akademska kiparka mag.
Alenka Vidergar.319

Slika 50: Bronasti relief dr. Antona Kuhlja v muzeju znanih Suhokranjcev (Foto: Anja Pečjak)320

7. 1. 5. 10 Ivanka Mestnik
 Ivanka Mestnik ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 11 Franc Mrvar
 Franc Mrvar ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 12 Prelat Janez Mrvar
 Prelat Janez Mrvar ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju
znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Prelat Janez Mrvar ima svoj spomenik oz. grob v Ekvadorju, kjer je tudi umrl.321

Slika 51: Fotografija s pogreba prelata Janeza Mrvarja v Ekvadorju, 10. 12. 2008 – njegov zadnji dom322

319

Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
321
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
322
Osebni arhiv nečaka prelata Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Kreseta, 27. 3. 2011.
320
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7. 1. 5. 13 Dr. Irma Marinčič Oţbalt
 Dr. Irma Marinčič Oţbalt ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v
muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 14 Mag. Ernest Pehani
 Mag. Ernest Pehani ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju
znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 15 Franc Poţun
 Franc Poţun ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Po Francu Poţunu je poimenovano kulturno društvo in sicer Kulturno društvo Franc
Poţun Zabukovje. Kulturno društvo je v spomin na Franca Poţuna uredilo tudi
njegovo spominsko sobo.323

7. 1. 5. 16 Rozalija Seršen – Zalla Zorana
 Rozalija Seršen – Zalla Zorana ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v
muzeju znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.

7. 1. 5. 17 Leon Štukelj
 Leon Štukelj ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Pred glavnim vhodom v OŠ Ţuţemberk je postavljen doprsni kip Leona Štuklja, delo
akademske kiparke mag. Alenke Vidergar, ki je med drugim tudi prvi doprsni kip
Leona Štuklja v Sloveniji. Doprsni kip je postavila OŠ Ţuţemberk v čast slovenskemu
olimpioniku Leonu Štuklju.324

Slika 52: Doprsni kip Leona Štuklja pred glavnim vhodom OŠ Ţuţemberk (Foto: Anja Pečjak)325
323

Prav tam.
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
325
Fotografirano pred OŠ Ţuţemberk, 24. 2. 2011.
324
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 V čast svetovno znanemu športniku Leonu Štuklju je bila novembra leta 2009 odkrita
spominska plošča na rojstni hiši njegove matere Marije Milner v Zafari pri
Ţuţemberku, ob 111-letnici Štukljevega rojstva in 10-letnici njegove smrti.
Spominsko ploščo je odkrila Osnovna šola Ţuţemberk s posebnim gostom olimpijcem
Mirom Cerarjem. Relief na njej je delo akademske kiparke Alenke Viderger in
livarskega mojstra Kamška iz Volavelj. Šola je zbrala sredstva s pomočjo
donatorjev.326

Slika 53: Spominska plošča L. Štuklju na rojstni hiši matere Marije Milner (Foto: Anja Pečjak)327

 Mali kipec Leona Štuklja, delo akademske kiparke mag. Alenke Vidergar, krasi tudi
zbornico OŠ Ţuţemberk.328

Slika 54: Mali kipec Leona Štuklja v zbornici OŠ Ţuţemberk (Foto: Anja Pečjak)329
326

Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.rtvslo.si/sport/novice-uporabnikov/v-spominolimpioniku-leonu-stuklju-in-njegovi-materi-mariji-milner/216928.
327
Fotografirano v Zafari pri Ţuţemberku pred rojstno hišo matere Marije, 27. 3. 2011.
328
Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
329
Fotografirano v OŠ Ţuţemberk, 18. 4. 2011.
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 Mali kipec Leona Štuklja, delo akademske kiparke mag. Alenke Vidergar, je bil
poslan v Švico, v Lausanno, na sedeţ mednarodnega olimpijskega komiteja. Kipec je
postavljen v pisarni na pisalni mizi nekdanjega predsednika Juana Antonia
Samarancha.330
 Doprsni kip Leona Štuklja, ki je glinen, bogati tudi podruţnično šolo Dvor.331
 Kip Leona Štuklja je postavljen tudi na mariborski Pravni fakulteti v drugem
nadstropju pri razstavnih vitrinah.332
 Po našem olimpioniku Leonu Štuklju je poimenovan trg v Mariboru in prav tako ulica
v Mariboru.333
 V Ljubljani in v Lenartu je poimenovana ulica po velikem športniku Leonu Štuklju.334
 Na pobudo mariborskega ţupana Franca Kanglerja so 19. 11. 2007 v mariborskem
mestnem parku postavili doprsni kip v spomin na velikega slovenskega olimpionika in
častnega meščana štajerske prestolnice Leona Štuklja. Avtorica kipa je akademska
slikarka Alenka Vidergar, ob njem pa so s kamnom na tleh označili tudi sprehajalno
pot Leona Štuklja.335

Slika 55: Doprsni kip Leona Štuklja v Mariboru,
delo akademske kiparke Alenke Vidergar336

 Doprsni kip legendarnega slovenskega olimpionika Leona Štuklja bogati tudi
mednarodno dvorano slavnih telovadcev (International Gymnastic Hall of Fame) v
ameriškem Oklahoma Cityju, ki ga je prejela od slovenskega dnevnika Delo. Kip je
izdelal umetnik Mirsad Begič. Štukljev kip je svečano predal član slovenskega
330

Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelka Mrvar, 11. 2. 2011 in gospodom Tomaţem Zajcem,
tajnikom in spremljevalcem Leona Štuklja, 15. 2. 2011.
331
Prav tam.
332
Prav tam.
333
Prav tam.
334
Prav tam.
335
Prav tam.
povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.mediaspeed.net/opis.asp?id=1684.
336
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.mediaspeed.net/fotka.asp?id=1&foto=58769.
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olimpijskega komiteja in prav tako izvrsten slovenski telovadec Miro Cerar. Leon
Štukelj je bil v dvorano slavnih sprejet ţe leta 1997.337
 Doprsni kip olimpionika Leona Štuklja krasi avlo športne dvorane Leona Štuklja v
Novem mestu.338

Slika 56: Doprsni kip Leona Štuklja na šolskem centru v Novem mestu339

 Po slovenskem olimpioniku Leonu Štuklju se imenujeta tudi dve športni dvorani. Ena
leţi v Mariboru, druga, ki je veliko večja in mogočnejša, pa v športnikovem rojstnem
kraju Novem mestu.340

Slika 57: Univerzitetni športni center Leona
Štuklja v Mariboru341
Slika 58: Na šolskem centru v Novem mestu imajo
tudi športno dvorano, ki nosi olimpionikovo ime342

 Po slovenskem olimpioniku Leonu Štuklju se imenuje tudi osnovna šola v Mariboru,
in sicer Osnovna šola Leona Štuklja Maribor.343
337

Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://24ur.com/kip-leona-stuklja-v-oklahoma-cityju.html.
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.lokalno.si/si/aktualno/ljudje/?id=14368.
339
Prav tam.
340
Pogovor z g. Tomaţem Zajcem, tajnikom in spremljevalcem Leona Štuklja, 15. 2. 2011 in
povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.vzhod.si/2009/11/leon-stukelj-praznuje-na-dansnji-dan/ .
341
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://maribor-pohorje.si/univerzitetni-sportni-center-leonastuklja.aspx.
342
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www.lokalno.si/si/aktualno/ljudje/?id=14368.
343
Povzeto s svetovnega spleta, 12. 2. 2011: http://www2.arnes.si/~osmbtabii1/.
338
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 Na stadionu v ljubljanski Šiški imajo urejeno spominsko športno sobo, v kateri so kipi

znanih slovenskih športnic in športnikov, med katerimi je tudi kip našega olimpionika
Leona Štuklja.344
 Slovenski olimpijski komite ima svoj sedeţ v Hali Tivoli, kjer imajo v predsobi kip
olimpionika Leona Štuklja.345

7. 1. 5. 18 Alojzij Zupanc
 Alojzij Zupanc ima svoje malo obeleţje, to je medeninasto ploščico, v muzeju znanih
Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk.
 Krajani Šmihela so 14. septembra 2008, ob stoletnici ţupnijske cerkve, postavili
doprsni kip Alojziju Zupancu, ţupniku, gospodarju, čebelarju, vzgojitelju, predvsem
pa velikemu dobrotniku in pobudniku gasilskega društva Šmihel, delo umetnostnega
kovača Roberta Strune. Prav tako so leta 2008 ustanovili Kulturno-športno društvo
Alojzij Zupanc.346

Slika

59:

Doprsni

kip

Alojzija

Zupanca

v

Šmihelu

pri

Ţuţemberku

(Foto:

Anja

Pečjak)347

344

Pogovor z g. Tomaţem Zajcem, tajnikom in spremljevalcem Leona Štuklja, 15. 2. 2011.
Prav tam.
346
Povzeto
s
svetovnega
spleta
11.
1.
2011:
http://www.strunarobert.si/index.php?cntnt01articleid=5&cntnt01lang=sl_SI&cntnt01returnid=15&mact=News,
cntnt01,detail,0.
347
Fotografirano v Šmihelu pri Ţuţemberku, 10. 4. 2011.
345
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7. 2 OPIS OSNOVNE ŠOLE ŢUŢEMBERK IN ŠOLSKEGA MUZEJA,
POSVEČENEGA ZNANIM SUHOKRANJCEM
7. 2. 1 CILJI
Opis osnovne šole Ţuţemberk in šolskega muzeja, posvečenega znanim Suhokranjcem.

7. 2. 2 HIPOTEZE
H1: Osnovna šola Ţuţemberk ima bogat in urejen muzej, posvečen znanim Suhokranjcem, s
katerim pri učencih skrbi za ohranjanje rodoljubne zavesti in pripadnosti Suhi krajini.

7. 2. 3 METODE DELA
 Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar.
 Obisk šolskega muzeja, posvečenega znanim Suhokranjcem, fotografiranje.
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7. 2. 4 REZULTATI
OSNOVNA ŠOLA ŢUŢEMBERK

Slika 60: Znak Osnovne šole Ţuţemberk348

Osnovna šola Ţuţemberk s podruţnicami Ajdovec, Dvor in Šmihel ter z Vrtcem je javni
vzgojno-izobraţevalni zavod. Ravnateljica OŠ Ţuţemberk je mag. Jelka Mrvar. V času
njenega ravnateljevanja je bila Osnovna šola Ţuţemberk z vsemi podruţnicami in vrtcem
deleţna številnih obnov in izgradnja nove podruţnične šole na Dvoru. S šolskim letom
2007/08 so se vsi razredi začeli izobraţevati po programu za devetletno osnovno šolo.349
V Osnovni šoli Ţuţemberk je bogat muzej znanih Suhokranjcev.
MUZEJ ZNANIH SUHOKRANJCEV
Začetek muzeja znanih Suhokranjcev predstavlja postavitev doprsnega kipa olimpionika
Leona Štuklja leta 2002 pred glavnim vhodom v šolo. Zamisel, da dobijo svoje obeleţje še
drugi pomembni Suhokranjci, ki so se rodili na področju okoliša OŠ Ţuţemberk ali pa so
tukaj ustvarjali, se je uresničila leta 2003. V preddverju in na stopnišču so postavljene
muzejske vitrine, ki so se v šestih letih napolnile z rokopisi, dokumenti, predmeti, knjigami in
fotografijami osemnajstih razglašenih znanih Suhokranjcev, ki so predstavljeni s tremi
bronastimi reliefi in z medeninastimi ploščicami. O vsakem je nastala raziskovalna naloga,
delo mentorjev in učencev. Sredstva za postavitev muzeja so prispevali donatorji.350

348

Povzeto s svetovnega spleta, 20. 5. 2011: http://www.oszuzemberk.si/spletne-povezave.
Pust Katarina, Zgodovina glasil na osnovni šoli Ţuţemberk. V: diplomsko delo. Ljubljana: 2009, str. 26.
350
Mrvar, J.: Znani Suhokrajinčani., str. 135.
349
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Slika 61: Muzej znanih Suhokranjcev v OŠ Ţuţemberk (Foto: Anja Pečjak)351

Muzej znanih Suhokranjcev je bil ustanovljen na pobudo ravnateljice OŠ Ţuţemberk mag.
Jelke Mrvar.
Namen muzeja: načrtno razvijati rodoljubno zavest učencev OŠ Ţuţemberk in krajanov do
domače Suhe krajine; odkrivati zasluţne Suhokranjce, ki so s svojim delom presegli okvir
regije, Slovenije, celo Evrope in odkriti svetovni pomen znanih Suhokranjcev (L. Štukelj).
Zbiranje predmetov, ki bogatijo muzej znanih Suhokranjcev, poteka postopno. To so
predvsem darila sorodnikov v času izdelave raziskovalnih nalog. Najdragocenejši predmet v
muzeju znanih Suhokranjcev je lupa s srebrnim ročajem, ki je bila darilo newyorškega ţupana
Leonu Štuklju. Lupo je leta 2001 OŠ Ţuţemberk podarila Štukljeva vdova ga. Lidija.

Slika 62: Najdragocenejši predmet v muzeju znanih Suhokranjcev – lupa s srebrnim ročajem – darilo
newyorškega ţupana Leonu Štuklju (Foto: Anja Pečjak)352
351
352

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
Prav tam.
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Najstarejši predmet v muzeju je obteţilnik za papir, ki je bil last dr. Frana Bradača. Obteţilnik
za papir iz zapuščine dr. Frana Bradača je OŠ Ţuţemberk leta 2001 podarila prof. Zorka
Bradač, hči dr. Bradača.353

Slika 63: Obteţilnik za papir – iz zapuščine dr. F. Bradača (Foto: Anja Pečjak)354

Muzej znanih Suhokranjcev je bogat in urejen. Vsebuje nekaj predmetov, ki so bili last naših
znanih Suhokranjcev, še več pa je knjig, dokumentov, raznih listin in rokopisov. V muzejskih
vitrinah so razstavljeni predmeti naslednjih znanih Suhokranjcev: olimpionika Leona
Štukelja, dr. Frana Bradača, Vinka Globokarja, dr. Janeza F. Gnidovca, Ivanke Mestnik, Irme
Marinčič Oţbalt, akademika Antona Kuhlja in Tomaţa Humarja. Ostale listine, rokopisi in
dokumenti pa se hranijo v arhivu. Najbolj polna je vitrina našega olimpionika Leona Štuklja.
V nadaljevanju bom naštela predmete, ki se hranijo v muzeju znanih Suhokranjcev za vsakega
Suhokranjca posebej. Vrstni red Suhokranjcev je glede na število predmetov.

353
354

Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 24. 2. 2011.
Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
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LEON ŠTUKELJ:
V spomin Leonu Štuklju so po steni poleg muzejskih vitrin razstavljene fotografije Leona
Štuklja iz mladosti in ob obisku OŠ Ţuţemberk.

Slika 64: Fotografije Leona Štuklja iz mladosti
(Foto: Anja Pečjak)355
Slika 65: Fotografije Leona Štuklja ob obisku
OŠ Ţuţemberk (Foto: Anja Pečjak)356

V muzejski vitrini Leona Štuklja so razstavljeni naslednji predmeti:
 krogi – darilo Elana Leonu Štuklju leta 1997. OŠ Ţuţemberk jih je podarila leta 2002
hčerka ga. Lidija Pauko-Štukelj.
 Glinen kipec Leona Štuklja, delo akademske kiparke Alenke Vidergar, leta 2002.
 Lupa s srebrnim ročajem, ki je bila darilo newyorškega ţupana Leonu Štuklju.
 Olimpijska značka, last Leona Štuklja, ki je bila muzeju podarjena leta 2002.
 Spominski kovanci »Olimpijske igre 1896-1996« - kovance je leta 2002 šoli podaril g.
Tomaţ Zajc, Štukljev dolgoletni spremljevalec.
 Zbirka telekartic - ob 100-letnici Leona Štuklja, ki je leta 2002 Telekom podaril OŠ
Ţuţemberk.
 Spominske znamke ob 100-letnici Leona Štuklja s podpisom Juana Samarantha in
Leona Štuklja, ki jih je OŠ Ţuţemberk podaril g. Tomaţ Zajc.
 Plakata Olimpiada Paris, 1924 in 1. jugoslovanski vsesokolski izlet v Ljubljani,1922,
ki jo je leta 2000 OŠ Ţuţemberk podaril Dolenjski muzej.
 Mapo s slikovnim gradivom, ki jo je leta 2003 OŠ podaril g. Tomaţ Zajc.
 Portretno karikaturo-olimpionik iz leta 1998, ki jo je leta 2002 OŠ podaril g. Tomaţ
Zajc.
 Fotokopijo rodovnika druţine Milner.
 Fotokopije Štukljevih spominov in pisem iz leta 1988.
 Razglednica iz Prage, Promocijske razglednice Leona Štuklja, ki jih je podarila ga
Lidija Štukelj.
 Knjiga vtisov, v kateri je posvetilo Leona Štuklja iz leta 2000.
355
356

Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
Prav tam.
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 Videokaseta-Leon Štukelj-olimpionik v Ţuţemberku.
 Knjige: Ivo Kuljaj: Leon Štukelj, Olimpijski komite Slovenije: Naši olimpijci, Zdenko
Picelj: 100 let, Franček Jauk: Prvih 100 let, Leon Štukelj: Mojih sedem svetovnih
tekmovanj, Tone Vrabelj: Moţ treh stoletij, Zbornik Ţuţemberški grad 2000.

Slika 66: Muzejska vitrina olimpionika
Leona Štuklja (Foto: Anja Pečjak)357

Slika 67: Muzejska vitrina olimpionika Leona Štuklja
(Foto: Anja Pečjak)358

Dr. FRAN BRADAČ
V muzejski vitrini dr. Frana Bradača hranijo:
 Knjige: Grška slovnica (1968), ki jo je ga. Zorka Bradač, leta 2002, podarila OŠ
Ţuţemberk. Beg v Budin (1934), knjiga je bila najdena v Podorehovi hiši (rojstnem
domu dr. Frana Bradača na Jami). Knjigo je OŠ Ţuţemberk podarila sedanja lastnica
ga. Marija Končan.
 Dva Ţepna slovarja; italijansko-nemški in nemško-italijanski (1932 in 1897), ki ju je

357
358

Prav tam.
Fotografirano v muzeju znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
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OŠ Ţuţemberk prav tako podarila ga. M. Končan.
 Obteţilnik za papir, ki ga je uporabljal dr. Fran Bradač. To je tudi najstarejši predmet
v šolskem muzeju znanih Suhokranjcev. OŠ Ţuţemberk je predmet podarila prof.
Zorka Bradač.
Vse naslednje knjige, ki bogatijo muzejsko vitrino dr. Frana Bradača, je podarila njegova hči,
prof. Zorka Bradač;
 spominska knjiga (originalna) in Neslutena moč ljubezni (2001).
 Indijska pravljica: Miška si izbira ţenina (1981) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Ignat Herrmann: Ivančkov sveti večer (1923) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Marie Majerova: Čudeţna ulica in nezadovoljni zajček (1940) – prevedel dr. Fran
Bradač,
 Longos: Dafnis in Hloa (1952) – prevedel dr. Fran Bradač,
 K. Hroch: O goskici, ki se je učila peti (1952) – prevedel dr. Fran Bradač,
 J. K. Erben: Lonček kuhaj (1979) – prevedel dr. Fran Bradač,
 F. KS. Svoboda: Popek, bogatin in smrt (1926) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Karel J. Erben: Češke pravljice (1954) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Jul. Zeyer: Gompači in komurasaki (1923) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Karel Čapek: devet povesti in ena (1954) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Karel Čapek: Dašenka ali ţivljenje psička (1959) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Marie Majerova: Afriški utrinki (1961) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Erich Kastner: Ko sem še majhen bil (1959) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Švedske pravljice (1959) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Josef Toman: Sonce je zašlo nad Rimom (1966) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Gaj Plinij Cecilij mlajši: Pisma (1962) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Platon Faidros: Iz antičnega sveta (1969) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Euripides: Medela Hipolitos ion (1962) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Aristofanes: Komedije (1959) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Vergil: Bukolika in georgika (1964) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Vergil: Eneida (1964) – prevedel dr. Fran Bradač,
 J. K. A. Musaeus: Repoštev, gospodar Krkonošev – prevedel dr. Fran Bradač,
 V. Werner: Komedijant Hermelin (1947) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Seneka: Pismo prijatelju (1966) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Mira Mareš: Dvanajst pravljic (1957) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Pavel Dijakon: Zgodovina Langobardov (1988) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Julios Zeyer: Tri legende o razpelu (1924) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Aristofanes: Acharnjani (1925) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Tacit Anali: Iz antičnega sveta (1968) – prevedel dr. Fran Bradač,
 Jaroslav Vrchlicky: Oporoka lukouškega grajščaka (1923) – prevedel dr. Fran Bradač.
Dela dr. Frana Bradača:
 Sapfina erotika (1933),
 Aischylov prometheus (1928),
 Grška slovnica za klasične gimnazije (1968),
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 Izbrane pesmi (1921),
 Grška slovnica – rokopis (1951),
 Gledališki list – Drama (1964).
Prof. Zorka Bradač je muzeju znanih Suhokranjcev podarila tudi nekaj rokopisov in
dokumentov dr. Frana Bradača.
Dokumenti: rojstni in krstni list (1885), zaloţniške pogodbe (1967-1969), pismene maturitetne
naloge in maturitetna spričevala (1905), Rektorat univerze kraljevine SHS v Ljubljani (1925),
Kolloquien-Zeugnis (1906 – 1925), Spričevala - gymnasial zeugnis (1898 – 1905), potrdila o
plačah, odlok o imenovanju za profesorja na univerzi kralja Aleksandra v Ljubljani (1941),
razna potrdila.

Slika 68: Potrdilo o opravljenem kolokviju dr. Frana Bradača na Filozofski fakulteti na Dunaju (Foto: Anja
Pečjak)359

Slika 69: Muzejska vitrina dr. Frana Bradača
(Foto: Anja Pečjak)360

Slika 70: Muzejska vitrina dr. Frana Bradača
(Foto: Anja Pečjak)361

359

Prav tam.
Prav tam.
361
Prav tam.
360
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VINKO GLOBOKAR
V muzejski vitrini Vinka Globokarja se nahajajo predvsem knjige, katerih avtor je on sam.
Knjige: Vinko Globokar: Vdih-izdih (1987), Vinko Globokar: Werkkatalog, Vinko Globokar:
Discours VI – partitura (1986), Vinko Globokar: Blinde zeit – partitura (1993), Vinko
Globokar: Eisenberg – partitura (1999), Vinko Globokar: Laboratorium (2002), Vinko
Globokar: 14 arten einen Musiker zu beschriben (2008).
Poleg knjig je razstavljen tudi CD – Oblak semen, discours IX (2001), fotokopija priznanja
Vinku Globokarju – Francoska republika: za viteza umetnosti in literature (1995), fotografija
nagrade Vinku Globokarju za 1. mesto v igranju pozavne leta 1959.

Slika 71: Muzejska vitrina Vinka Globokarja (Foto: Anja Pečjak)362

362

Prav tam.
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Dr. ANTON KUHELJ
V muzejski vitrini dr. Antona Kuhlja se nahajajo naslednji predmeti:
 Načrt za letalo,
 kalkulator Columbus,
 zvezek zapiskov – letalska tehnika,
 dva trikotnika.
Naštete predmete je OŠ Ţuţemberk podaril sin dr. Antona Kuhlja, dr. Janez Kuhelj. Poleg so
še knjiga Anton Kuhelj: Matematična sredstva v tehniki (1984), dokument predstavitev
rektorjev Univerze, fotografije, videokaseta – odkritje bronastega reliefa (2004).
Nekateri dokumenti in fotografije dr. Antona Kuhlja pa so shranjeni v arhivu.
Dokumenti: domovinski list (1934), rojstni in krstni list (1942), zrelostno spričevalo (1922),
izpričevalo o pripravljenem delu diplomskega izpita (1924), diploma tehnične fakultete
(1927), potrdilo o Kidričevi nagradi (1979).
Poleg pa so tudi: fotokopije načrtov, zbornik Strojniški vestnik (1979), knjiga dr. ing. Anton
Kuhelj: Leto 2000 (1971).

Slika 72: Muzejska vitrina dr. Antona Kuhlja (Foto: Anja Pečjak)363
363

Prav tam.
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Dr. JANEZ F. GNIDOVEC
V muzejski vitrini dr. Janeza F. Gnidovca se nahajata knjigi: Ţakelj Stanko: Vsem vse (1985)
ter Gnidovčev simpozij v Rimu (1989). Poleg sta razstavljeni tudi dve fotografiji na katerih je
dr. Gnidovec, raziskovalna naloga o dr. Janezu F. Gnidovcu in naslednje fotokopije
dokumentov: njegova osmrtnica, odobritev oz dovolilnica v času ravnateljevanja v zavodu sv.
Stanislava in Rescriptum sacral congregationis Concilii. Steno ob muzejskih vitrinah pa
bogati tudi uokvirjena slika dr. Janeza F. Gnidovca, delo nekdanjega učenca slikarja samouka
Martina Blatnika. V arhivu pa so shranjeni razni članki o dr. Janezu F. Gnidovcu in pisma.

Slika 73: Muzejska vitrina dr. Janeza F. Gnidovca (Foto: Anja Pečjak)364

Slika 74: Uokvirjena slika dr. Janeza F. Gnidovca na hodniku
OŠ Ţuţemberk ob muzejskih vitrinah znanih Suhokranjcev (Foto: Anja Pečjak)365
364
365

Prav tam.
Prav tam.
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IVANKA MESTNIK
V muzejski vitrini Ivanke Mestnik se nahajajo pisateljičine knjige in sicer:
V dedovi grapi (1994), Izlet na modri planet (1995), Kara (1996), Vikend sredi vasi (1999),
Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča (2000), Domačija na sončni jasi (2001), Gorjanski škrati
med ljudmi (2002), Resnične o volku, medvedku in reki (2006), Veselje v zajčjem hotelu
(2008), Tam gori za našo vasjo (2010).

Slika 75: Muzejska vitrina Ivanke Mestnik (Foto: Anja Pečjak)366

DR. IRMA MARINČIČ OŢBALT
V muzejski vitrini dr. Irme Marinčič Oţbalt se nahajata njeni naslednji knjigi: Deţ gre (1998)
in Micika: The Hop picker (2007).

Slika 76: Muzejska vitrina dr. Irme Marinčič Oţbalt (Foto: Anja Pečjak)367

366
367

Prav tam.
Prav tam.

91

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Pečjak, diplomsko delo

TOMAŢ HUMAR
V muzejski vitrini Tomaţa Humarja se nahaja knjiga, katere avtor je on sam z naslovom Ni
nemogočih poti (2001) in knjiga, katere avtor je Viki Grošelj z naslovom Everest: sanje in
resničnost (2009). Vitrino bogati uokvirjena fotografija Tomaţa Humarja in njegovi plezalni
pripomočki, ki so jih decembra leta 2009 OŠ Ţuţemberk podarili starši Tomaţa Humarja.

Slika 77: Knjigi v muzejski vitrini Tomaţa Humarja (Foto Anja Pečjak)368

Slika 78: Plezalni pripomočki vrhunskega alpinista
Tomaţa Humarja (Foto: Anja Pečjak)369
Slika 79: Fotografija Tomaţa Humarja v
muzejski vitrini znanih Suhokranjcev (Foto: Anja
Pečjak)370

368

Prav tam.
Prav tam.
370
Prav tam.
369
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FRANCE MRVAR
V muzeju hranijo knjigo katere avtor je France Mrvar z naslovom V senci Ţuţemberškega
gradu. V arhivu pa so shranjeni naslednji dokumenti, in sicer kopije le-teh: sluţbeni list
(1926), poročni list (1922), sprejemni list (1922), šolska popisnica (1923), odlikovanje za
posebne zasluge za dvig slovenskega čebelarstva (1973), rojstni in krstni list (1945), zrelostno
spričevalo (1920). Poleg so tudi fotokopije slik in opisov v knjigah ter knjiga J. Grčar: Preko
morij v domovino.

Slika 80: Odlikovanje Francetu Mrvarju za posebne zasluge za dvig slovenskega čebelarstva (Foto: Anja
Pečjak)371

DOC. DR. JOŢE JAKŠA
V muzeju znanih Suhokranjcev hranijo fotokopijo dveh knjig katerih avtor je dr. Joţe Jakša z
naslovom Lokalizacija koţnih in spolnih bolezni (1952) ter Koţna tuberkuloza (1947).
ALOJZIJ ZUPANC
V muzeju hranijo knjigo, katere avtor je Alojzij Zupanc z naslovom Zgodovina Ajdovca
(1988).

371

Fotografirano v arhivu muzeja znanih Suhokranjcev, 24. 2. 2011.
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7. 3 POSTOPEK RAZISKAVE ZNANIH SUHOKRANJCEV
7. 3. 1 CILJI
Ugotoviti, kako poteka odkrivanje znanih Suhokranjcev oziroma, kakšen je postopek
raziskave in izvedeti, kateri znani Suhokranjci so še neraziskani.

7. 3. 2 HIPOTEZE
H1: Postopek raziskave znanih Suhokranjcev je dobro strukturiran in ima poseben kriterij za
razglasitev posameznika kot znanega Suhokranjca.

7. 3. 3 METODE DELA
 Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar.

7. 3. 4 REZULTATI
Postopek raziskave znanih Suhokranjcev se vedno začne z idejo in informacijo o človeku iz
šolskih okolišev, ki ima korenine v Suhi krajini. Sledi zbiranje gradiva, pridobivanje pisnih
informacij o izvoru in zasluţnosti posameznika. Na podlagi pridobljenih informacij oz.
podatkov se oceni, ali posameznik ustreza pogojem oz. kriterijem ustreznosti. Kriterijem
ustreznosti pa ustreza človek, ki je pomemben na nivoju, ki je širši od regije. Se pravi, da je
posameznik pomemben v svetovnem merilu oziroma mora biti pomemben najmanj v
slovenskem prostoru.
Če torej posameznik ustreza kriterijem, sledi naslednji korak, ki je spodbujanje učiteljev, da bi
prevzeli raziskovalno nalogo. Mentor izpolni prijavnico in pridobi učence za določeno
področje. Število učencev, ki bi sodelovalo pri raziskovalni nalogi, ni omejeno. Vsak mentor
raziskovalne naloge dobi zbrano gradivo v posebni mapi, nato pa tudi še sam in s pomočjo
izbranih učencev išče gradivo po različnih virih (knjiţnice, obiski, intervjuji, slike, spomini).
Kronološki pregled raziskovanja znanih Suhokranjcev:
 Oktobra izide razpis za posameznika, ki bi bil lahko odkrit kot znani Suhokranjec.
 Prijavnico za sodelovanje pri raziskovanju je potrebno oddati do zadnjega dne v
januarju.
 Raziskovalna naloga mora biti potrjena do 1. maja.
 Predstavitev raziskovalne naloge in odkritje znanega Suhokranjca je junija na
zaključni prireditvi OŠ Ţuţemberk.
Začeto delo odkrivanja pomembnih osebnosti se vsako leto nadaljuje. Kot še neraziskani
posamezniki, ki bi bili lahko razglašeni kot znani Suhokranjci, so naslednji: Janez Kmet,
pisatelj in duhovnik, Sunnita Williams, ameriška astronavtka slovenskega rodu, Ante
Gnidovec, igralec in prvi jugoslovanski smučarski sodnik ter Slavko Hotko, slikar samouk.372

372

Pogovor z ravnateljico OŠ Ţuţemberk mag. Jelko Mrvar, 11. 2. 2011.
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7. 4 ŢIVA IZROČILA O ZNANIH SUHOKRANJCIH
7. 4. 1 CILJI
Narediti intervju s še ţivečimi znanimi Suhokranjci oz. sorodniki le-teh in pridobiti čim več
zanimivih informacij in podatkov o njihovem ţivljenju, kot so jih poznali intervjuvanci.

7. 4. 2 HIPOTEZE
H1: Intervjuvanci vedo veliko zanimivih podatkov o določenem znanem Suhokranjcu, prav
tako hranijo slike in ostale spomine na le-te.

7. 4. 3 METODE DELA
 Intervju z izbranimi osebami in zapis njihovih izročil, spominov in uporabnih
podatkov.

7. 4. 4 REZULTATI
7. 4. 4. 1 INTERVJU Z LJUDMI, KI SO POZNALI OLIMPIONIKA LEONA
ŠTUKLJA.
Bildovi iz Zafare - sorodniki Leona Štuklja, po materi Mariji.
Druţina Zupančič, po domače pri Bildovih, se je prijazno odzvala na intervju o olimpioniku
Leonu Štuklju. Pogovor je tekel sproščeno ob knjigah, slikah, razglednicah in pismih, ki jih je
Leon Štukelj pošiljal svojim sorodnikom v Zafaro.

Slika 81: Leon Štukelj na obisku pri sorodnikih v Zafari (Foto: Anja Pečjak)373

373

Osebni arhiv druţine Zupančič, 27. 3. 2011.
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1. Kako se spominjate obiskov Leona Štuklja v Zafari?
Gospod Joţe Zupančič: »Leon Štukelj je bil zelo navezan na Zafaro, saj je bila tu doma
njegova mati Marija Milner. Leon je bil bratranec moje stare mame Hermine. V Zafaro je še
kot deček prihajal večkrat na počitnice za teden ali dva, kjer je pomagal na kmetiji. Velikokrat
je pripovedoval o svojim otroških časih in preţivljanju počitnic. Vedno, ko je prišel na obisk
v Zafaro, si je ogledoval okolico hiše, kako se je vse spremenilo, povpraševal je o svojih
sorodnikih in znancih, o njihovem zdravju ipd. Preţivljanje počitnic v Zafari je imel tako zelo
rad, da je o tem tudi podrobno pisal in nam svoje spomine tudi poslal.
Leon Štukelj je vseskozi ohranjal stike z nami. Vsak mesec nas je poklical ali nam pisal pisma
oz. razglednice iz različnih koncev sveta, saj je zelo rad in veliko potoval po svetu. Vedno se
je spomnil na nas. Prav tako nam je pisal tudi voščilnice za vse praznike. Kartice in pisma še
vedno hranimo, nekatere pa so se ţal ţe izgubile.«

Slika 82: Ena izmed mnogih razglednic, ki jih je
Leon pošiljal sorodnikom v Zafaro
(Foto: Anja Pečjak)374
Slika 83: Razglednica, ki jo je Leon Štukelj pisal
sorodnikom
–
pogled
s
hrbtne
(Foto: Anja Pečjak)375

strani

Gospod Joţe je dodal: »Ko je bil Leon na obisku pred pribliţno 45 leti, je ob kamniti mizi
obudil spomine na svojo telovadbo. Leon se je samo pripravil in ţe je naredil stojo na rokah.

374
375

Osebni arhiv druţine Zupančič, 27. 3. 2011.
Prav tam.
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Slika 84: Kozolec, v katerem je Leon Štukelj
telovadil (Foto: Anja Pečjak)376
Slika 85: Kamnita miza, na kateri je Leon Štukelj
delal stojo na rokah (Foto: Anja Pečjak)377

V enem izmed mnogih pogovorov, ko je bil Leon Štukelj ţe 90-letnik, sem ga povprašal o
zdravju, ta pa mi je odvrnil: Vidim, slišim in hodim kot pred 50 leti, kar me je zelo presenetilo
glede na njegovo starost.«
2. Kdaj je bil Leon Štukelj nazadnje v Zafari?
Gospod Joţe Zupančič: »Nazadnje je bil Leon Štukelj na obisku pri nas v Zafari malo pred
smrtjo, in sicer leta 1999, ko je bila tudi v OŠ Ţuţemberk slovesnost ob odkritju doprsnega
kipa pred glavnim vhodom v šolo. Vedno, kadar je prišel na obisk, je imel spremljevalca,
nazadnje ga je pripeljal gospod Tomaţ Zajc.«
3. Kateri dogodki v zvezi z Leonom Štukljem so ostali v spominu v vaši druţini?
Gospod Joţe Zupančič: »Spominjam se, kako mi je stara mama pripovedovala, da je bil Leon
kot deček zelo suh in da je zelo malo jedel, zato je včasih njegova mama stala pri mizi s šibo v
roki, da je vse pojedel. Prav tako se spominjam, kako je prispel po drugi svetovni vojni na
obisk z velikim črnim avtom, ko sem imel jaz kakih sedem let. Takrat so bili avtomobili prava
redkost. Dobro se spominjam, kako sem hodil okoli avtomobila in si ga ogledoval, v njem pa
je spala hčerka Leona Štuklja. Takrat mi je podaril tudi čokoladko.«

376
377

Osebni arhiv druţine Zupančič, 27. 3. 2011.
Prav tam.
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Slika 86: Leon Štukelj v druţbi svojega avtomobila – leta 1940 v Zafari pri Ţuţemberku (Foto: Anja Pečjak)378

Hčerka gospoda Joţeta, gdč. Anita Zupančič: »Gospod Leon Štukelj je imel zelo dober
spomin. Spomnil se je vsakega dogodka iz otroštva in vedel za vse, kot npr., kaj so delali, ko
je bil na počitnicah, kaj so jedli ipd. Do svoje smrti je pisal in bral brez očal. Spomnim se, da
je Leon Štukelj venomer govoril in ponavljal »zdrav duh v zdravem telesu«. Njegova
najljubša jed so bili štruklji.«
Gospod Joţe je nadaljeval: »Nekoč sem ga obiskal v Mariboru, kjer je Štukelj ţivel. V svoji
hiši je imel kroge, na katerih je telovadil, vsak dan je hodil na sprehode v bliţnji park. Prav
tako pa je k vadbi spodbujal tudi druge. Spominjam se pogovora s Štukljem, v katerem sem
ga vprašal, kje mu je bilo najlepše, glede na to, da je veliko potoval po svetu. Leon pa mi je
odgovoril, da je bilo najlepše v Izraelu zaradi zelenja, gredic in predvsem izvrstne hrane.«379
7. 4. 4. 2 POVZETEK POGOVORA Z NEČAKOM IN NEČAKINJO PRELATA
JANEZA MRVARJA.
Nečak Joţe Krese in nečakinja Cvetka Krese.
Gospod Joţe in gospa Cvetka sta me prijazno sprejela in mi povedala nekaj zanimivosti o
njunem stricu-prelatu Janezu Mrvarju. Pokazala sta mi nekaj fotografij, na katerih je
duhovnik, in ob njih pripovedovala. Svojega strica se spominjata iz pripovedovanj svojih
domačih. Po mamini smrti, ki je bila prelatova sestra, sta z njim ohranila stik preko telefona in
pisem. Povedala sta, da sta v bistvu strica videla samo enkrat, in sicer ob njegovem prihodu v
Slovenijo leta 1996. To je bilo obisku papeţa v Sloveniji. Takrat je prišel v druţbi dveh
duhovnikov iz Ekvadorja. Janez Mrvar je bil takrat zelo lepo sprejet v domovini. Pripravili so
mu slovesnost, prav tako je v farni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Ţuţemberku hkrati
maševal svojo novo in zlato mašo, ki ju je sicer imel v Ekvadorju ţe pred dvema letoma.
Spominjata se, kako je bil stric vesel prav vsakogar, ki mu je prišel naproti, in mu stisnil roko.
378
379

Osebni arhiv druţine Zupančič, 27. 3. 2011.
Intervju z Bildovimi iz Zafare, 27. 3. 2011.
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Z veseljem si je ogledoval domačijo in veliko povpraševal po svojih sorodnikih, znancih in
prijateljih, s katerimi se je hotel tudi srečati, vendar pa je bilo ţal veliko njegovih vrstnikov ţe
pokojnih. Čeprav je ţivel skromno, je svoje prihranke velikodušno namenil za ţuţemberško
faro. Ob pregledovanju fotografij je gospa Cvetka dodala, da imajo v Ekvadorju svetle talarje
zaradi vročine, medtem ko imajo naši duhovniki črne. Povedala sta, da se je stric Joţe večkrat
oglasil preko pisem in razglednic, ki jih je pošiljal za vse praznike, godove in rojstne dni. V
svojih pismih je pisal o ţivljenju v Ekvadorju in svojem delovanju, hkrati pa je prilagal tudi
fotografije in posvetila. Ta pisma sta mi tudi pokazala. Veliko jima je o prelatu pripovedovala
njuna mati Rezka, ki je bila duhovnikova sestra. Povedala sta, da je stric Joţe odšel od doma
ţe zelo mlad. Za duhovnika je odšel študirat v Ljubljano, kjer je imel tudi novo mašo.
Pokazala sta mi tudi indeks njunega strica, ko se je leta 1938 vpisal na teološko fakulteto
Univerze Aleksandra I. v Ljubljani.

Slika 87: Prva stran indeksa g. Janeza Mrvarja (Foto: Anja Pečjak)380

Dodala sta, da njuna mati Rezka ni mogla na novo mašo zaradi vojne, saj bi bilo prenevarno.
Nekaj časa je maševal v Ljubljani, nato pa je iz Ljubljane odšel sprva v Rim, kjer je pomagal
italijanskim beguncem, iz Rima pa v San Francisco. Tu se mu je dobro godilo. Pripovedovala
sta, da je stric Joţe v Ţuţemberk večkrat pošiljal tudi kakšna oblačila ter s tem pomagal svoji
sestri Rezki, da je preskrbela otroke in druţino, saj je bila le-ta revna. Ko mu je umirala mati,
jo je vprašal, kaj naj počne v ţivljenju, pa mu je rekla, naj gre v misijone. Tako je po predlogu
g. Voduška odšel v Ekvador. Odšel je v kraj Alajuela, kjer je bila zelo revna pokrajina. Tu se
je preprosto razdajal za ljudi. Pomagal jim je graditi domove, sezidal je ţupnišče in obnovil
cerkvico. Pomagal jim je tudi pri pridelavi hrane. Ker je bila pokrajina revna in ljudje niso
imeli denarja, so mu iz Ţuţemberka pošiljali denar v namene in za maše, prav tako so mu
denar pošiljali prijatelji iz Amerike. Tamkajšnji prebivalci so ga imeli zelo radi. Tako ga je
druţina v kraju, kjer je duhovnik tudi sezidal dom, saj so bili zelo revni, vzela k sebi in do
smrti skrbela zanj. Gospa Cvetka je pokazala pismo, ki jim ga je napisala gospa, ki jo je
duhovnik podpiral, da je postala zdravnica. V pismu je opisala zadnje dni njegovega ţivljenja
in pogreb. Priloţila pa je tudi fotografije pogreba. Povedala sta, da je pokopan v kripti cerkve.
Pokazala sta mi tudi fotografije iz Ekvadorja, ki jih je posnel sin duhovnikovega nečaka, ko je
380

Osebni arhiv nečaka Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Kreseta, 27. 3. 2011.
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bil pri njem na obisku. Gospod Janez Mrvar je dobil najvišje papeţevo odlikovanje prelat le
nekaj let pred svojo smrtjo.381

Slika 88: Junija 1996, v Ţuţemberku s sestro, nečakom ter
njegovimi pranečaki382
Slika 89: Deklica na tej fotografiji je zdravnica,
ki ga je pred smrtjo zdravila in napisala pismo
z opisom zadnjih dni ţivljenja gospoda prelata383

Spomini sosede Terezija Krakar
Ga. Terezija Krakar je povedala, da je bil Janez Mrvar njen sosed. Ko je postal duhovnik, je
zbiral vaške otroke in jih učil peti ter moliti. Tudi ona je bila med njimi in tega se dobro
spominja. Povedala je, da je imel novo mašo ravno v času vojne in očeta je to tako hudo
prizadelo, da je umrl zaradi kapi. Mati je z dvanajstimi otroki ostala sama. Janez je kot mlad
duhovnik odšel za misijonarja v Ekvador. Ţivel je v veliki revščini, med indijanci in črnci.
Učil jih je delati – sejati in pridelovati koruzo, jih krščeval in pokopaval.384
7. 4. 4. 3 POVZETEK POGOVORA S PISATELJICO IVANKO MESTNIK
Gospa Ivanka Mestnik se je prijazno odzvala na prošnjo, da jo obiščem. V sproščenem
pogovoru mi je povedala nekaj o sebi kot pisateljici. Pripovedovala je, da je bila v njej ţe od
nekdaj velika ţelja, da bi postala pisateljica. Ţe na učiteljišču je pisala pesmi. V četrtem
letniku je objavila tudi črtico. V času zaposlitve je imela preveč dela, da bi lahko pisala
knjige. Kot učiteljica je imela veliko dela s popravljanjem zvezkov, izvajanjem raznih
dejavnosti, hkrati pa je skrbela za svojo druţino. Ko pa se je upokojila, je sprva potrebovala
kar nekaj časa zase, da se je umirila, to je imenovala terapijo čiščenja. Takrat je začela tudi s
pisanjem knjig. Dodala je, da si nikoli ni mislila, da bo kdaj napisala toliko knjig. Sprva so
imele knjige teţje vsebine, nato pa so bile vse bolj vedre in laţje. Prva knjiga, ki jo je
381

Intervju z gospodom Joţetom Kresetom in gospo Cvetko, 27. 3. 2011.
Prav tam.
383
Osebni arhiv nečaka Janeza Mrvarja, gospoda Joţeta Kreseta, 27. 3. 2011.
384
Spomini sosede Janeza Mrvarja, gospe Terezije Krakar, 28. 3. 2011.
382
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napisala, je Izlet na Modri planet. Nastala je na podlagi resnične zgodbe. Govori o deklici s
cerebralno paralizo, ki jo ovira pri dejavnostih, ki jih ostali otroci lahko počnejo, ko pa obišče
Modri planet, vse to lahko počne. Gospa Ivanka pravi, da je knjiga odigrala posebno vlogo,
saj je s pomočjo le-te predstavila bolezen in odnos otrok do nje. S knjigo spodbuja in
opominja, da otrok s to boleznijo ne smemo pomilovati, pač pa jih sprejeti medse take, kot so.
Pripomnila je, da deklica, ki je tudi glavna junakinja knjige, sedaj dela ţe magisterij in tudi
sama piše knjige. Knjiga je bila dramatizirana, izdana je bila avdio-kaseta in uprizorjena
lutkovna predstava.
Zanimalo me je, koliko časa gospa Ivanka piše posamezno knjigo. Na to vprašanje mi je
odgovorila, da je to različno. Najdlje je nastajala knjiga Grenki kruh. Z njo je pisateljica
posegla v čas ţelezarne na Dvoru, od njenega nastanka, razcveta in propada. Gradivo je
zbirala kar 10 let, saj Suhe krajine, razen rodne vasi, prej ni poznala. Pregledala je vse
ţupnijske arhive, šolske kronike in hodila od ljudi do ljudi, da so ji pripovedovali o
preteklosti. Sicer pa je knjigo po zbranih podatkih napisala v manj kot letu dni. V nasprotju s
svojo zadnjo izdano knjigo, ki jo je napisala sorazmerno hitro.
Gospa Ivanka je povedala, da so vse njene zgodbe ţivljenjske, torej napisane po resničnih
dogodkih in nosijo v sebi globlje in vzgojno sporočilo.
Na vprašanje, ali ji je ljubše pisanje za otroke ali za odrasle in katera do sedaj izdana knjiga ji
je najbolj pri srcu, se je nasmehnila in odgovorila, da ji je ljubše pisanje za otroke, kar je tudi
očitno, saj je napisala več knjig za otroke. Najljubša ji je knjiga Izlet na modri planet.
Zanimalo me je, ali trenutno kaj piše. Odgovorila je pritrdilno. Povedala mi je, da se
intenzivno ukvarja s pisanjem knjige, katere osrednji junak bo 98-letnik, naslov knjige pa bo
Dvor ob Krki skozi spomine 98-letnika. Ta knjiga nastaja po resnični pripovedi starejšega
gospoda.
Za svoja dela je dobila ţe veliko priznanj. Med njimi je omenila Trdinovo nagrado za delo z
mladimi. Občina Ţuţemberk ji je podelila srebrni grb in jo razglasila za častno občanko
občine Ţuţemberk. Pravi, da je zelo vesela, da so jo ljudje sprejeli. Suha krajina ji veliko
pomeni. Dodala je, da povsod pripoveduje o Suhi krajini, saj ima rada to pokrajino in ljudi in
je tudi prva, ki jo je literarno umestila v svoje knjige.
Pisateljica je povedala, da njena dela večinoma nastajajo zvečer in ponoči. Pravi, da za pisanje
potrebuje mir in samoto, včasih se umakne celo iz svojega stanovanja, tako, da ima mir pred
telefoni in podobnimi motnjami. Poleg pisanja knjig rada veliko bere, hodi na sprehode in
izlete, obiskuje gledališki in glasbeni abonma, se druţi z druţino in prijatelji. Pogosto se vrača
tudi v Suho krajino. Skratka, pravi, da ne pozna besede »dolgčas«.
Za konec je dodala, da je vesela, da so knjige našle pot v suhokranjske domove, saj včasih
zaradi revščine v druţinah ni bilo knjig.
Pravi, da ne moreš biti srečen, če imaš sovraštvo v srcu. To pa sporoča v svojih knjigah; piše
torej o soţitju, sodelovanju ter brez prepirov in sporov.385

385

Intervju s pisateljico Ivanko Mestnik, 9. 4. 2011.
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8 DIDAKTIČNI DEL
8. 1 UČNA PRIPRAVA ZA 1. RAZRED
Učiteljica

Anja Pečjak

Šola

OŠ Ţuţemberk

Datum

19. 5. 2011

Razred

1.

Predmet

Spoznavanje okolja

Učna tema

Znani Suhokranjci

Učna enota

Ivanka Mestnik: Zgodba o Zari

Učni cilji

Učenci:

Učne
oblike
Učne
metode

 naštejejo znane Suhokranjce, ki jih poznajo,
 spoznajo pisateljico Ivanko Mestnik,
 poslušajo zgodbo,
 povedo svoja občutenja in mišljenje ter utemeljijo svoje mnenje,
 rišejo na temo zgodbe,
 spoštujejo pravila in navodila za delo.
skupinsko delo, individualno delo

razgovor, razlaga, poslušanje, risanje

knjiga, slike, poseben papir za risanje, voščenke
Učni
pripomočki
Korelacije
Literatura

slovenščina, likovna vzgoja, glasbena vzgoja
 Mrvar, Jelka. Znani Suhokrajinčani. V: Ţuţemberški grad:
suhokranjski zbornik 2010. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2010, str.
135.
 Raziskovalne naloge – arhiv OŠ Ţuţemberk.
 CD z mirnimi melodijami izvajalke Enya.
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1. UVODNI DEL
Učence povabim, da se usedejo v krog.
Učence vprašam, ali vedo, kdo so znani Suhokranjci in ali jih znajo našteti. Vprašam jih tudi,
zakaj menijo, da se imenujejo ravno Suhokranjci. Kje je šolski muzej? Kaj so ţe videli? Kje
stoji kip Leona Štuklja?
 Pokaţem fotografije nekaterih znanih Suhokranjcev, ki jih poimenujejo. Pomudimo se
ob fotografiji Ivanke Mestnik.
 Učence vprašam, ali poznajo gospo na fotografiji. Učence vprašam, ali vedo, kaj je
gospa Ivanka po poklicu. Skupaj ugotovimo, da je bila sicer po poklicu učiteljica,
sedaj pa, ko je v pokoju, piše knjige za otroke in odrasle.
 Učence vprašam, ali poznajo kakšno njeno delo / knjigo.
Pokaţem nekatere njene knjige, ki jih je ţe napisala. Knjige učenci kasneje tudi prelistajo.
Pozornost učencev usmerim na knjigo, ki se imenuje Zgodba o Zari, in jim povem, o čem
govori.

2. GLAVNI DEL
Učence pripravim na branje zgodbe. Naročim jim, naj se udobno naslonijo na svoje stole in
pozorno prisluhnejo. Preberem del zgodbe, saj je knjiga preobseţna, del zgodbe pa samo
obnovim.
Učence vprašam, ali jim je bila zgodba všeč in zakaj? Kateri del jim je bil najbolj všeč?

3. ZAKLJUČNI DEL
Učencem povem navodila za nadaljnje delo. Na temo zgodbe bodo na pripravljene listke
narisali tisto, kar jim je bilo v zgodbi najbolj všeč.
Medtem ko učenci rišejo, predvajam mirno glasbo, ki na učence vpliva blagodejno.
Po risanju izdelke razstavimo na tablo in si jih ogledamo.
Na koncu se sprehodimo do muzeja znanih Suhokranjcev, poiščemo ploščico in vitrino z deli
Ivanke Mestnik, pokaţem pa jim tudi druge zanimivosti (Štukljevo lupo, reliefe, plezalne
pripomočke Tomaţa Humarja …)
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ANALIZA UČNE URE
Učno uro sem izvedla v dveh šolskih urah v prvem razredu Osnovne šole Ţuţemberk.
Dejavnosti, ki sem jih načrtovala, smo izvedli. Učenci so bili poslušni, zavzeti in motivirani.
Pozorno so poslušali moja navodila in jih tudi upoštevali.
Uro sem začela s štirimi fotografijami, na katerih so bili znani Suhokranjci, za katere sem
menila, da jih učenci poznajo. Ob fotografijah smo povedali, kdo so osebe na fotografiji in kaj
so v ţivljenju naredili pomembnega. Učenci so vse znane Suhokranjce prepoznali in jih tudi
poimenovali. Nazadnje smo se ustavili pri fotografiji pisateljice Ivanke Mestnik. O pisateljici
so učenci znali kar veliko povedati, saj so jo spoznali osebno, ko je bila na obisku v OŠ
Ţuţemberk. Našteli smo nekatere njene knjige in jih tudi prelistali. Ustavili smo se pri knjigi
z naslovom Zara. Učencem sem povedala, da zgodba govori o psički Zari, ki je potovala od
lastnika do lastnika, dokler ni prišla do pravega. Del zgodbe sem prebrala, del pa
pripovedovala, kajti zgodba je preobseţna, da bi jo prebrala v celoti, kar se je izkazalo za
dobro. Ob pripovedovanju sem učencem pokazala tudi slike, ki so v knjigi. Učenci so bili za
poslušanje zgodbe izredno motivirani. Pozorno so spremljali dogajanje v zgodbi in to
pokazali tudi s svojim obnašanjem. Skupaj z glavno junakinjo zgodbe so se veselili in
ţalostili. Učenci so bili po prebrani zgodbi tako navdušeni, da so jo hoteli poslušati še enkrat,
a ker nas je čakalo še kar nekaj dela, smo se o zgodbi le pogovorili.
Učenci so pripovedovali svoje občutke in kateri del zgodbe jim je bil najbolj všeč, nato pa so
z voščenkami na posebne liste tudi narisali tisti del zgodbe, ki se jim je najbolj vtisnil v
spomin. Ob risanju sem predvajala tudi umirjeno glasbo, ki je še bolj spodbudila likovno
ozračje. Učenci so se pri risanju zelo potrudili in nastali so zanimivi izdelki. Kasneje smo
izdelke tudi razstavili na tablo in jih opisali.
Sledil je obisk muzeja znanih Suhokranjcev. Najprej smo si ogledali kip našega olimpionika
Leona Štuklja ter o njem povedali nekatere zanimivosti. Nato smo se pomaknili v notranjost
šole k muzeju, kjer so učenci pozorno spremljali predmete, ki sem jim predstavila in pokazala.
Povedala sem, čigava last so bili ti predmeti, kar jih je zelo zanimalo. Predvsem jih je
pritegnila lupa s srebrnim ročajem, ki je bila last Leona Štuklja. Skupaj smo poiskali
medeninasto ploščico, posvečeno pisateljici Ivanki Mestnik in njeno muzejsko vitrino, v
kateri so shranjene njene do sedaj izdane knjige. Učenci so hitro ugotovili, katera vitrina je to.
Pogledali smo si še ostale knjige, ki jih v razredu nismo imeli. Nekateri učenci so ugotovili,
da imajo doma prav takšno knjigo. Ogledali pa smo si tudi plezalne pripomočke Tomaţa
Humarja, ki so jim bili tudi izredno zanimivi. Zelo jih je zanimalo, kje vse je plezal in kako,
kakšen človek je bil in kako se je končalo njegovo ţivljenje. S svojimi vprašanji so dokazali,
da so se v učno uro res vţiveli in poglobili, kar me je izredno presenetilo glede na njihovo
starost. Z veseljem sem odgovorila na vsa njihova vprašanja.
Na koncu smo se vrnili v razred in se še malo pogovorili o učni uri. Predvsem me je zanimalo,
ali so kaj ponosni, da ţivijo v Suhi krajini, od koder izvira toliko pomembnih ljudi in v en glas
so mi odgovorili, da so zelo ponosni.
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Slika 90: Ogledali smo si nekatere knjige pisateljice
Ivanke Mestnik in se ustavili ob knjigi z naslovom
Zara
Slika 91: Pogovor o znanih Suhokranjcih ob fotografijah386

Slika 92: Nastali so zanimivi izdelki
Slika 93: Zavzeto risanje najljubšega dela zgodbe

Slika 94: Poiskali smo medeninasto ploščico
pisateljice Ivanke Mestnik
Slika 95: Našli smo vitrino, posvečeno pisateljici Ivanki
Mestnik in si jo tudi ogledali

386

Osebni arhiv, 19. 5. 2011.
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Slika 96: Likovni izdelki učencev387

387

Osebni arhiv, 19. 5. 2011.
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8. 2 UČNA PRIPRAVA ZA 4. RAZRED
Učiteljica

Anja Pečjak

Šola

OŠ Ţuţemberk

Datum

17. 5. 2011

Razred

4.

Predmet

Druţba

Učna tema

Domači kraj

Učna enota

Znani Suhokranjci

Učni cilji

Učenci:
 naštejejo znane Suhokranjce, ki jih poznajo,
 povedo zanimivosti o znanih Suhokranjcih,
 spoznajo, zakaj so znani Suhokranjci pomembni, kaj so naredili za nas
in za Suho krajino,
 utemeljijo svoje mnenje,
 vrednotijo pomen odkrivanja znanih Suhokranjcev,
 spoštujejo pravila in navodila za delo.

Učne
oblike

skupinsko delo, delo v paru, individualno delo

Učne
metode

razgovor, razlaga, poslušanje, praktično delo, delo z učnim listom

učni list, power point, sestavljanke – fotografije
Učni
pripomočki
Korelacije
Literatura

slovenščina, likovna vzgoja
 Mrvar, Jelka. Znani Suhokrajinčani. V: Ţuţemberški grad:
suhokranjski zbornik 2010. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2010, str.
135,
 raziskovalne naloge – arhiv OŠ Ţuţemberk,
 CD s slovensko ljudsko glasbo.
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1. UVODNI DEL
Učenci v paru dobijo dele podobe znanega Suhokranjca, ki jo morajo sestaviti. Fotografija, ki
jo sestavijo, je podoba izbranega znanega Suhokranjca. Izbrala bom tiste Suhokranjce, za
katere menim, da jih učenci poznajo.
 Podobo znanega Suhokranjca natisnem in nalepim na karton. Nato jo razreţem in
vsako sliko posebej shranim v kuverto.
Ko sestavijo podobo znanega Suhokranjca, jih vprašam, kdo je na sliki, ki so jo dobili, in kaj
imajo vsi ti ljudje skupnega.
Ko učenci ugotovijo, da so to znani Suhokranjci, jim povem, da bomo nekatere od njih danes
še bolje spoznali.
2. GLAVNI DEL
Začnem s power point predstavitvijo, pokaţem fotografije, kratke filme znanih Suhokranjcev
in povem zanimivosti. Učencem postavljam ključna vprašanja.
Osredotočimo se predvsem na to, zakaj so ti ljudje zasluţni, kaj so storili za nas in za Suho
krajino – torej, zakaj si zasluţijo naziv znani Suhokranjci.
Predstavitev je krajša, da se lahko nato sprehodimo do muzeja znanih Suhokranjcev in si
vodeno ogledamo nekatere dele (reliefe, ploščice, predmete, kip …).
 Učencem nazadnje postavim vprašanje: Ali se vam zdi pomembno, da poznate znane
Suhokranjce in njihovo delo? Ali ste ponosni na to, da ste Suhokanjci?
3. ZAKLJUČNI DEL
Učencem posredujem navodila za nadaljnje delo. Razdelim jim učne liste na temo Znani
Suhokranjci, ki jih rešujejo individualno. V ozadju predvajam ljudsko glasbo. Učencem pri
reševanju nudim pomoč, lahko pa se tudi posvetujejo v paru.
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ANALIZA UČNE URE
Učno uro sem izvedla v dveh šolskih urah v četrtem razredu Osnovne šole Ţuţemberk.
Dejavnosti, ki sem jih načrtovala, smo izvedli. Učenci so bili poslušni, zavzeti in motivirani.
Pozorno so poslušali moja navodila in jih tudi upoštevali. Uro sem začela s sestavljanjem
delov fotografije, ki je prikazovala znanega Suhokranjca. Izbrala sem tiste fotografije, na
katerih so bili znani Suhokranjci, ki sem jih kasneje tudi predstavila. Ta dejavnost je učence
zelo pritegnila in motivirala za nadaljevanje ure. Ko so sestavili fotografije, so ostalim
učencem poročali, katerega znanega Suhokranjca imajo in kaj je bil po poklicu. Nekateri
učenci so takoj prepoznali osebo na fotografiji, drugi pa so si pomagali s koledarjem znanih
Suhokranjcev, ki je visel na tabli in na vratih razreda.
Učno uro sem nadaljevala s power point predstavitvijo znanih Suhokranjcev. V četrtem
razredu sem si izbrala sedem znanih Suhokranjcev, za katere sem menila, da jih učenci
poznajo oz. so ţe slišali zanje. Ta je učence zelo pritegnila. Predvsem so jim bili zanimivi
kratki filmi o znanih Suhokranjcih, ki so popestrili uro. Učenci so si filme z navdušenjem
ogledali in se vanje poglobili. Med predstavitvijo sem učence spodbujala, da so tudi sami
povedali kaj o posameznikih, saj nekatere ţe dobro poznajo.
Po predstavitvi smo odšli v muzej znanih Suhokranjcev. Najprej smo odšli pred vhod šole,
kjer je postavljen kip Leona Štuklja, ki predstavlja tudi začetek muzeja. Učenci so si kip
dobro ogledali in prebrali posvetilo na podstavku. Skupaj smo ugotovili, da je kip postavljen
tako, da gleda točno proti Zafari, kjer je bila rojena njegova mati in kamor se je vedno rad
vračal. Nato smo se pomaknili v notranjost šole, pred muzejske vitrine. Ogledali smo si
bronaste reliefne plošče, ki bogatijo muzej, in medeninaste ploščice ter ugotovili, kdo je
avtorica le-teh. Nato smo se postopno pomikali od vitrine do vitrine. Pri vsaki vitrini smo
ugotovili, komu je posvečena, nato pa smo si ogledali tudi predmete in knjige, razstavljene v
vitrinah. Učencem sem nekatere predmete dala tudi v roke, da so si ga laţje predstavljali ter se
tako tudi bolj vţiveli v temo učne ure. To je bilo za učence res posebno doţivetje. Predvsem
jim je bila zanimiva lupa s srebrnim ročajem, ki je bila last olimpionika Leona Štuklja, ter
plezalni pripomočki Tomaţa Humarja.
Po ogledu muzeja smo odšli nazaj v razred, kjer smo pridobljeno znanje preizkusili z
reševanjem učnega lista. Pri tem ni bilo večjih teţav. Teţje jim je bilo pri zadnji nalogi, kjer
so morali razmišljati, zakaj je pomembno, da poznamo znane Suhokranjce in njihovo delo,
vendar pa so z malo pomoči tudi to nalogo uspešno rešili.
Na koncu ure smo ugotovili, da imamo v Suhi krajini kar nekaj pomembnih ljudi, ki so s
svojim delom vplivali na različnih področjih delovanja, tako doma, kot po svetu in da smo
lahko ponosni na to, da smo Suhokranjci.
Upam, da so učenci začutili sporočilo učne ure: odkrivanje in spoznavanje znanih
Suhokranjcev prispeva k vzgoji mladih, k razvijanju njihove rodoljubne zavesti in pripadnosti
Suhi krajini, pa tudi k ponosu, da so Suhokranjci.
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Slika 97: »Le kdo se skriva na tej fotografiji?«388
Slika 98: »Kateri znani Suhokranjec pa je to?«

Slika 99: Ogled muzeja znanih Suhokranjcev.
Slika 100: Ogled predmetov, ki so razstavljeni v
muzejskih vitrinah.

Slika 101: Zavzeto reševanje učnega lista
388

Osebni arhiv, 17. 5. 2011.
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Priloga 1
UČNI LIST

ZNANI SUHOKRANJCI
V OŠ Ţuţemberk je muzej znanih Suhokranjcev, ki ga dobro poznaš. Pred teboj so naloge, v
katerih boš preizkusil svoje poznavanje pomembnih moţ in ţena iz Suhe krajine.
1. Razmisli in odgovori na vprašanja.
Kdo so znani Suhokranjci –zakaj jim pravimo tako?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kdo je bila Rozalija Seršen in kakšno je bilo njeno umetniško ime?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Obkroţi pravilen odgovor. (Moţnih je več odgovorov).
Alpinist Tomaţ Humar je imel status:
a) alpinista
b) planinca
c) gorskega reševalca
Ivanka Mestnik je bila po poklicu:
a) pisateljica
b) učiteljica
c) prevajalka
Leon Štukelj je bil:
a) pravnik
c) skupno na dvajsetih velikih svetovnih tekmovanjih
b) najuspešnejši slovenski olimpijski tekmovalec
Dr. Janez F. Gnidovec je bil:
a) glasbenik
b) skopsko-prizrenski škof
c) velik dobrotnik za reveţe
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3. Popravi trditve, ki so napačne.
Vinko Globokar kot skladatelj piše predvsem orkestralne skladbe (skladbe, v katerih igra
orkester).
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Pisateljica Ivanka Mestnik je s pisateljevanjem pričela ţe v rani mladosti. Piše predvsem
romane.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Poveţi imena na levi s povedmi in pojmi na desni.
Tomaţ Humar

pedagog, ljudski prosvetitelj

Prof. dr. Joţe Jakša

raziskoval zgodovino Cirila in Metoda

Alojzij Zupanc

svetovno znani alpinist

Franc Mrvar

izseljenski duhovnik, kulturnik in gornik

Prelat Janez Mrvar

tiskar in zaloţnik

Ignacij A. Kleinmayr

izvrsten poznavalec zgodovine Suhe krajine

Fran Bradač

Mrzle peči

Dr. Fran Grivec

misijonar v Ekvadorju

Joţe Kastelic

specialist koţnih bolezni

Dr. Irma Marinčič Oţbalt

prevajalec, klasični jezikoslovec in pisatelj

Franc Poţun

zborovodja, organist in skladatelj

5. Razmisli in odgovori na vprašanje.
Zakaj meniš, da je pomembno, da poznamo znane Suhokranjce in njihovo delo? Ali to kaj
vpliva na tvoj ponos, da si Suhokranjec?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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.

Slika 102: Rešen učni list učenca 4. razreda389

389
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8. 3 UČNA PRIPRAVA ZA 7. RAZRED
Učiteljica

Anja Pečjak

Šola

OŠ Ţuţemberk

Datum

18. 5. 2011

Razred

7.

Predmet

Slovenščina

Učna tema

Znane osebnosti

Učna enota

Znani Suhokranjci

Učni cilji

Učenci:
 naštejejo znane Suhokranjce,
 povedo vse kar vedo o znanih Suhokranjcih,
 spoznajo, zakaj so znani Suhokranjci pomembni za Suho krajino, za
Slovenijo in celo širše,
 utemeljijo svoje mnenje,
 obiščejo muzej znanih Suhokranjcev in si ogledajo razstavljene
predmete,
 vrednotijo pomen odkrivanja znanih Suhokranjcev,
 rešijo učni list,
 spoštujejo pravila in navodila za delo.
skupinsko delo, delo v paru, individualno delo

Učne
oblike
Učne
metode

razgovor, razlaga, poslušanje, praktično delo, delo z učnim listom

Učni list, power point, razstavljeni predmeti v muzeju znanih Suhokranjcev
Učni
pripomočki
Korelacije
Literatura

zgodovina, likovna vzgoja, geografija
 Mrvar, Jelka. Znani Suhokrajinčani. V: Ţuţemberški grad:
suhokranjski zbornik 2010. Ţuţemberk: Občina Ţuţemberk, 2010, str.
135.
 Raziskovalne naloge – arhiv OŠ Ţuţemberk.
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1. UVODNI DEL
Vsak učenec dobi svoj listek papirja, na katerega po navodilu napiše prvo misel, ko zasliši
besedi znani Suhokranjci. Nato vsak svojo misel tudi glasno prebere.
Učencem napovem, da se bomo danes pogovarjali o znanih Suhokranjcih. Vprašam jih,
koliko znanih Suhokranjcev sploh imamo.
Ko učenci ugotovijo, da jih je skupno 18, napovem, da bomo skupaj ob slikah še enkrat
ponovili, kateri so in za kaj so zasluţni.
2. GLAVNI DEL
Začnem s power point predstavitvijo, pokaţem fotografije, kratke filme znanih Suhokranjcev
in povem določene zanimivosti. Prav tako učencem postavljam ključna vprašanja oz. jih
spodbujam k pripovedovanju ob slikah.
Osredotočimo se predvsem na to, zakaj so zasluţni, kaj so storili za nas in za Suho krajino –
torej, zakaj si zasluţijo naziv znani Suhokranjci.
Predstavitev je krajša, da lahko odidemo na ogled muzeja znanih Suhokranjcev, ki se nahaja v
OŠ.
Pred muzejem učencem postavljam smiselna vprašanja (npr. katere tri reliefne plošče imamo
v muzeju in kdo je avtorica le-teh), oziroma učencem pokaţem dragocene predmete znanih
Suhokranjcev, ki bogatijo muzej. Lahko jih tudi primejo in se tako še bolj vţivijo v temo učne
ure. Učencem povem, kateri predmet je najdragocenejši, najstarejši, komu je pripadal določen
predmet in kdo ga je podaril.
Po ogledu muzeja se vrnemo v razred.
3. ZAKLJUČNI DEL
Učencem posredujem navodila za nadaljnje delo. Razdelim jim učne liste na temo Znani
Suhokranjci, ki jih rešujejo individualno. Učencem pri reševanju nudim pomoč, lahko pa se
tudi posvetujejo v paru.
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ANALIZA UČNE URE
Učno uro sem izvedla v dveh šolskih urah v dveh sedmih razredih osnovne šole Ţuţemberk.
Dejavnosti, ki sem jih načrtovala, smo izvedli. Učenci so bili v obeh razredih poslušni, zavzeti
in delavni. Pozorno so poslušali moja navodila in jih tudi upoštevali. Učno uro sem pričela s
pisanjem asociacij ob besedah znani Suhokranjci. Učenci so pisali zelo zanimive asociacije, ki
so jih kasneje tudi glasno prebrali. Nekateri so poimenovali kar znane Suhokranjce konkretno,
spet drugi pa so razloţili, kdo so to.
Sledila je predstavitev znanih Suhokranjcev s pomočjo power pointa. V sedmem razredu sem
se odločila, da predstavim kar vseh osemnajst Suhokranjcev, kar se je izkazalo za pravilno
odločitev, saj so učenci nekatere znane Suhokranjce ţe dobro poznali. O znanih Suhokranjcih,
za katere sem vedela, da jih učenci poznajo, sem povedala malo manj ali pa sem pozvala
učence, da so sami povedali kaj o njih. Najbolj jih je pritegnilo gledanje kratkih filmov, ki so
dobro popestrili predstavitev. Ko sem končala s predstavitvijo, smo se odpravili na ogled
muzeja znanih Suhokranjcev. Tu smo si sprva ogledali kip našega olimpionika Leona Štuklja,
ki je postavljen pred vhodom v šolo. Prebrali smo si, kaj je na podstavku kipa napisano in
povedali, da je kip postavljen tako, da gleda točno proti Zafari, kar so učenci tudi sami
ugotovili. Nato smo se pomaknili v notranjost muzeja, kjer smo si sprva ogledali reliefne
plošče in ugotovili, komu so namenjene. Sledil je ogled muzejskih vitrin znanih
Suhokranjcev. Učencem sem predmete, razstavljene v muzeju, pokazala in jim nekaj o le-teh
tudi povedala. Učenci so nekatere predmete lahko tudi prijeli in si jih tako še podrobneje
ogledali. To je učence zelo pritegnilo in navdušilo, jaz pa sem dosegla, da so se v temo učne
ure tudi bolj poglobili. Ko smo si ogledali vse vitrine in razstavljene predmete, smo se vrnili v
razred.
Učenci so svoje pridobljeno znanje preizkusili z reševanjem učnega lista. Pri reševanju
učnega lista ni bilo večjih teţav. Teţje jim je bilo pri nalogi, kjer so morali povezati znane
Suhokranjce s krajem izvora v Suhi krajini. Pri tej nalogi so si učenci pomagali s koledarjem
znanih Suhokranjcev, ki je bil pritrjen v razredu na tabli. Tako so z malo pomoči tudi to
nalogo uspešno rešili.
Na koncu ure smo ugotovili, da imamo v Suhi krajini kar nekaj pomembnih ljudi, ki so s
svojim delom vplivali na različna področja, tako doma, kot po svetu in da smo lahko ponosni
na to, da smo Suhokranjci.
Upam, da so učenci začutili sporočilo učne ure: odkrivanje in spoznavanje znanih
Suhokranjcev prispeva k vzgoji mladih, k razvijanju njihove rodoljubne zavesti in pripadnosti
Suhi krajini, pa tudi k ponosu, da so Suhokranjci.
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Slika 103: Pisanje asociacij na znane Suhokranjce390
Slika 104: Ogled spomenika olimpionika Leona Štuklja

Slika 105: Ogled muzeja znanih Suhokranjcev
Slika 106: Ogled plezalnih pripomočkov Tomaţa
Humarja

Slika 107: Zavzeto reševanje učnih listov
390

Osebni arhiv, 18. 5. 2011.
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Priloga 2
UČNI LIST

ZNANI SUHOKRANJCI
V OŠ Ţuţemberk je muzej znanih Suhokranjcev, ki ga dobro poznaš. Pred teboj so naloge, v
katerih boš preizkusil svoje poznavanje pomembnih moţ in ţena iz Suhe krajine.
1. Razmisli in odgovori na vprašanja.
Kdo so znani Suhokranjci – zakaj jim pravimo tako?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kateri predmet v muzeju znanih Suhokranjcev je najstarejši, komu je pripadal?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kateri predmet v muzeju znanih Suhokranjcev pa je najdragocenejši in čigav je bil?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. S številkami ustrezno označi imena znanih Suhokranjcev v prvem stolpcu s povedmi
in pojmi v drugem stolpcu ter kraji v tretjem stolpcu.
Tomaţ Humar
Prof. dr. Joţe Jakša
Alojzij Zupanc
Franc Mrvar
Prelat Janez Mrvar
Ignacij A. Kleinmayr
Dr. Fran Bradač
Dr. Fran Grivec
Joţe Kastelic
Ivanka Mestnik
Franc Poţun

Janševo priznanje za dvig
slovenskega čebelarstva
raziskoval zgodovino
Cirila in Metoda
Ni nemogočih poti
izseljenski duhovnik
tiskar in zaloţnik
izvrsten poznavalec
zgodovine Suhe krajine
Zgodba o Zari
Misijonar v Ekvadorju
specialist za koţne bolezni
prevajalec, klasični jezikoslovec
zborovodja, organist in skladatelj

Ţuţemberk
Veliki Lipovec
Klečet pri Šmihelu
Drašča vas
Šmihel
Jama pri Dvoru
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3. Obkroţi pravilen odgovor.
Akademika Antona Kuhlja štejemo med začetnike slovenskega letalstva. Njegovo prvo letalo
se je imenovalo:
d) Lojze
e) Janez
f) Tonček
V muzeju znanih Suhokranjcev imamo bronaste reliefe:
d) dr. Frana Bradača, dr. Janeza F. Gnidovca in Leona Štuklja,
e) akademika Antona Kuhlja, dr. Frana Bradača in dr. Janeza F. Gnidovca,
f) akademika Antona Kuhlja, dr. Frana Grivca in dr. Frana Bradača.
Avtor/ica bronastih reliefov je:
a) Robert Struna, umetnostni kovač,
b) Akademska kiparka mag. Alenka Vidergar,
c) Slikar Joţe Kumer.
4. Poveţi imena znanih Suhokranjcev na levi s predmeti, ki se nahajajo v muzeju znanih
Suhokranjcev, na desni.
Ivanka Mestnik

plezalni pripomočki

Tomaţ Humar

obteţilnik za papir

Leon Štukelj

uokvirjena slika Martina Blatnika

Akademik Anton Kuhelj

olimpijski krogi

Vinko Globokar

nekatere do sedaj izdane knjige

Dr. Janez F. Gnidovec

fotokopija priznanja za viteza umetnosti in literature

Dr. Fran Bradač

geometrijsko orodje

5. Razmisli in odgovori na vprašanje.
Zakaj meniš, da je pomembno, da poznamo znane Suhokranjce in njihovo delo? Ali to kaj
vpliva na tvoj ponos, da si Suhokranjec?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Slika 108: Rešen učni list učenke 7. razreda391

391
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9 ZAKLJUČEK
V Suhi krajini imamo veliko pomembnih moţ in ţena, ki so se s svojim delovanjem zapisali v
zgodovino zaradi svojega dela med ljudmi in za ljudi Suhe krajine ter pripomogli k razvoju na
marsikaterem področju delovanju tako v Suhi krajini, Sloveniji, kot po svetu. Z odkrivanjem
in spoznavanjem znanih Suhokranjcev prispevamo k vzgoji mladih, k razvijanju njihove
rodoljubne zavesti in pripadnosti Suhi krajini, pa tudi k ponosu, da so Suhokranjci.
Z raziskovanjem in preučevanjem znanih Suhokranjcev in njihovega ţivljenja sem ugotovila,
da iz Suhe krajine izvira veliko pomembnih in znanih osebnosti, ki so si med seboj zelo
različne, pa vendar imajo svoje korenine izvora v Suhi krajini. Tako sem ob pisanju
diplomskega dela prišla do pomembnih spoznanj. Z razvijanjem in večanjem obsega strani
diplomskega dela se je razvijal in krepil tudi moj ponos, da sem Suhokranjka. Svoje
pridobljeno znanje in ponos sem ţelela razširiti tudi med učence OŠ Ţuţemberk.
V OŠ Ţuţemberk sicer veliko dajo na odkrivanje znanih Suhokranjcev in poznavanje le-teh,
imajo muzej znanih Suhokranjcev, ki ga vsako leto obogatijo z novimi odkritji. Izdelali so
koledar znanih Suhokranjcev, ki krasi vsako učilnico na šoli, tako da si ga lahko učenci
dnevno ogledajo in si kaj novega zapomnijo. To se mi je zdelo zelo zanimivo, hkrati pa
pomembno, saj si šola zelo prizadeva k vzgoji rodoljubne zavesti pri mladih, kar zelo cenim.
S svojim diplomskim delom in izvedbo učnih ur na šoli sem hotela tudi sama prispevati k
razvoju zavednosti med učenci ţuţemberške šole, saj menim, da je pomembno, da učenci
cenijo pokrajino, iz katere izvirajo ter da so ponosni, da so Suhokranjci. Menim, da mi je to
tudi uspelo, saj so učenci ob koncu učnih ur to tudi potrdili in odkrito pokazali zanimanje za
temo učne ure. Seveda so jih nekateri znani Suhokranjci pritegnili bolj, drugi manj, pa vendar
je bil namen diplomskega dela doseţen.
Seznamu osemnajstih znanih Suhokranjcev se bodo vsako leto priključili novi in tako je
diplomsko delo osnova, pa tudi izziv nadaljnjega raziskovanja ter proučevanja.
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11. 2 ŢIVE VEZI S POTOMCI ZNANIH SUHOKRANJCEV
Ob nastajanju raziskovalnih nalog o znanih Suhokranjcih in ustvarjanju muzeja je potekalo
sodelovanje s potomci, bliţnjimi sorodniki znanih Suhokranjcev. Udeleţili so se razglasitev
na prireditvah ter prispevali materialne vire za muzej:
Prepis iz knjige vtisov:
Kulturna prireditev ob dnevu drţavnosti in zaključku šol. leta 2005/06.
Odkritje spominskih obeleţij znanim Suhokranjcem in 12 nekdanjim učencem – magistrom in
doktorjem znanosti, 23. junij 2006.
Simbol učenosti je delo mag. Alenke Vidrgar, akad. kiparke.
Častni gost: predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek

Slika 109: Vtisi dr. Janeza Drnovška ob obisku OŠ Ţuţemberk, 23. junij 2006392

392

Arhiv Osnovne šole Ţuţemberk, 30. 5. 2011.

130

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Anja Pečjak, diplomsko delo

Slika 110 : Dr. Janez Drnovšek v OŠ Ţuţemberk, 2006393

1. dr. Fran Bradač - tesni stiki s hčerko Zorko Bradač, pianistko in glasbeno
pedagoginjo, od leta 2008 do smrti leta 2010. OŠ Ţuţemberk je izdala njeno
slikanico Resnične o naših ţivalcah (2009).
Prepis iz knjige vtisov:
Odkritje bronastega reliefa dr. Frana Bradača, klasičnega filologa in prevajalca z Jame
ob 118-letnici rojstva; odprt je bil mali muzej znanih Suhokranjcev: Leona Štuklja, dr. F.
Bradača in Vinka Globokarja, 20. junij 2003.
Delo mag. Alenke Vidrgar, akad. kiparke
Livar: g. B. Kamšek iz Volavelj
Gostje: prof. dr. Lovro Šturm, prof. dr. Kajetan Gantar, akademik, prof. T. Zajc, prof.
Zorka Bradač, hčerka dr. F. Bradača.

393

Prav tam.
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Slika 111: Prof. Zorka Bradač, hčerka dr. Frana Bradača, ob odkritju bronastega reliefa očetu dr. Franu
Bradaču394

Slika 112: Vtisi s prireditve častnega gosta akademika, prof. dr. Kajetana Gantarja395

2. Vinko Globokar – osebni stiki z glasbenikom in njegovo sestro Cvetino Globokar.

394
395

Prav tam.
Prav tam.
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3. dr. Janez Gnidovec – osebni stiki s sorodniki iz Velikega Lipovca.
Prepis iz knjige vtisov:
Odkritje bronastega reliefa dr. Janeza Gnidovca, škofa, misijonarja in dobrotnika, iz
Velikega Lipovca pri Ajdovcu, ter njegove vitrine v muzeju znanih Suhokranjcev, 22. junij
2005.
Delo akademske kiparke mag. Alenke Vidrgar in mojstra Kamška iz Volavelj.
Martin Blatnik – umetnik samouk iz Velikega Lipovca: doprsni kip dr. J. Gnidovca, portret.
Gostje na prireditvi: donatorji, sorodniki, ga. Metka Zevnik, v. d. gen. direktorice MŠ.

Slika 113: Vtisi s prireditve predstavnika ljubljanske nadškofije396

Slika 114: Sorodniki dr. Janeza Gnidovca – odkritje bronastega reliefa v muzeju znanih Suhokranjcev, 2005397
396
397

Prav tam.
Prav tam.
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4. dr. Franc Grivec – osebni stiki z daljnimi sorodniki.
5. Tomaţ Humar – osebni stiki z alpinistom in njegovo druţino.
Prepis iz knjige vtisov:
Srečanje z g. Tomaţem Humarjem, vrhunskim alpinistom in gorskim reševalcem, 7. februarja
2008.

Slika 115: Vtisi Tomaţa Humarja ob obisku OŠ Ţuţemberk, 7. februar 2008398
398

Prav tam.
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Prepis iz knjige vtisov:
Zaključna prireditev ob dnevu drţavnosti in koncu šol. l. 2007/08 – 20. junija 2008.
Gostje: vrhunski alpinist Tomaţ Humar, svetovni podprvak v tajskem boksu Franci Grajš.

Slika 116: Vtisi Tomaţa Humarja ob obisku OŠ Ţuţemberk, 20. junij 2008399

6. dr. Joţe Jakša – telefonski stiki z njegovima bratoma.
7. Joţe Kastelic – osebni stik s sorodniki iz Klečeta.

399

Prav tam.
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8. dr. Anton Kuhelj – osebni stiki z njegovimi otroki in sorodniki iz Vrhovega.
Prepis iz knjige vtisov, last OŠ Ţuţemberk.
Odkritje bronastega reliefa akademika prof. dr. Antona Kuhlja, dipl. inţ., ter njegove vitrine v
muzeju znanih Suhokranjcev.
18. junij 2004
Delo akademske kiparke mag. Alenke Vidrgar in mojstra Kamška iz Volavelj.
Gostje: prof. dr. Anton Kuhelj, dipl. ing. Tomislav Kuhelj, dipl. ing. Vida Kuhelj – Tischler,
prof. dr. Janez Kuhelj, prof. Marija Kuhelj, druţina Kuhelj z Vrhovega.

Slika 117: Vtisi s prireditve snahe prof. dr. Antona Kuhlja Boţene Kuhelj400

Slika 118: Sorodniki dr. Antona Kuhlja v muzeju znanih Suhokranjcev – ob odkritju bronastega reliefa401

400
401

Prav tam.
Prav tam.
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9. Ivanka Mestnik – pogosti osebni stiki, obiski in predstavitve knjig.
Prepis iz knjige vtisov:
Kulturna ura – srečanje s pisateljico Ivanko Mestnik, 3. februar 2009.

Slika 119: Vtisi pisateljice Ivanke Mestnik ob kulturni uri402

10. Franc Mrvar – osebni stik s potomci.
11. Prelat Janez Mrvar – osebni stik s sorodniki.
12. dr. Irma Marinčič Oţbalt – pisma in telefonski stiki, obisk njene hčerke Silvije v
OŠ Ţuţemberk.

402

Prav tam.
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13. Franc Poţun – Osebni stiki z otroki in drugimi sorodniki.
Prepis iz knjige vtisov:
Kulturna prireditev ob dnevu drţavnosti in zaključku šol. l. 2009/10
Gostje: mag. Franc Moţe in sorodniki znanega Suhokranjca Franca Poţuna, starši
vrhunskega alpinista Tomaţa Humarja.

Slika 120: Vtisi s prireditve sina znanega Suhokranjca Franca Poţuna403

403

Prav tam.
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14. Leon Štukelj – osebni stiki z olimpionikom in njegovo druţino, vsakoletni obiski na
Štukljevi spominski uri.
Prepis iz knjige vtisov:
Otvoritev prizidka k telovadnici OŠ Ţuţemberk, 6. oktober 1999.

Slika 121: Vtisi častnega gosta Leona Štuklja v OŠ Ţuţemberk ob otvoritvi prizidka k telovadnici, 6. oktober
1999404

Prepis iz knjige vtisov:
Miklavţeva prireditev, 6. december 2002
Gostje: ga. Ivanka Mestnik, g. Joţe Kumer, g. Andrej Hudoklin, ga. Lidija Štukelj – Pauko in
g. Franc Pauko
Predstavitev knjige I. Mestnik: Gorjanski škrati med ljudmi

404

Prav tam.
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Slika 122: Vtisi s prireditve častnih gostov ga. Lidije Štukelj - Pauko, hčerke olimpionika Leona Štuklja in
njegovega zeta g. Franca Pauka, 6. december 2002405

Prepis iz knjige vtisov:
Spominska ura ob 106. obletnici smrti olimpionika Leona Štuklja.
11. junij 2005
Gostje: prof. Tomaţ Zajc, ga. Lidija Štukelj – Pauko, g. Igor Primc, olimpijec.

Slika 123: Vtisi s prireditve ga. Lidije Štukelj – Pauko, hčerke olimpionika Leona Štuklja406
405
406

Prav tam.
Prav tam.
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Prepis iz knjige vtisov:
Spominska ura ob 8. obletnici smrti olimpionika Leona Štuklja, 15. november 2007.

Slika 124: Prof. Tomaţ Zajc, Štukljev spremljevalec, pobudnik Štukljevih spominskih ur, 2007 407

Izrezek iz knjige vtisov:

Slika 125: Vtisi prof. Tomaţa Zajca, Štukljevega spremljevalca ob obisku OŠ Ţuţemberk 408
407
408

Prav tam.
Prav tam.
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Prepis iz knjige vtisov:
Štukljeva spominska ura ob 110-letnici rojstva in 9. obletnici smrti, 12. november 2008.
Častni gost: predsednik RS dr. Danilo Türk.

Slika 126: Dr. Danilo Türk v OŠ Ţuţemberk409

Slika 127: Dr. Danilo Türk in ga. Lidija Štukelj – Pauko (druga z leve) na Štukljevi spominski uri410
409
410

Prav tam.
Prav tam.
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Slika 128: Vtisi predsednika RS Danila Türka ob obisku OŠ Ţuţemberk, 12. november 2008 411

411

Prav tam.
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Slika 129: Sorodniki Leona Štuklja pred rojstno hišo njegove matere Marije Milner – ob odkritju spominske
plošče – 2009, Zafara412

15. Alojzij Zupanc – osebni stiki s sorodniki.

11.

412

3

KOLEDAR

ZNANIH

SUHOKRANJCEV

Prav tam.
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ŠOLSKI KOLEDAR 2010 / 2011
Naši znani Suhokranjci
September 2010
Ponedeljek

6

Torek

7

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1 Začetek
pouka

2

3

4

5

8

9

10

11

12
Alojzij Zupanc: župnik, krajevni zgodovinar in
ljudski prosvetitelj
(Znojile, 1893 – Šmihel, 1974)

13

20

27

14

15

16

21

22

23

28

29

30

17

24

18

25

19

26

Oktober 2010
Ponedeljek

Torek

Sreda

akademik
prof. dr. Anton Kuhelj,
dipl. inž. : strokovnjak
za teoretično in
tehnično mehaniko,
aerodinamiko in
praktično aviatiko

(Opčine pri Trstu, 1902 – Ljubljana, 1980)

Četrtek

Petek

1

Sobota

2

Nedelja

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
JESENSKE

27
POČITNICE

28

29

30

31 Dan

dr. Fran Bradač :
klasični filolog in
prevajalec
(Jama pri Dvoru, 1885 –
Ljubljana, 1970)

Spominska plošča
dr. Franu Bradaču
na Jami

reformacije

November 2010
Ponedeljek

1 Dan spomina

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

na mrtve

8

Reliefdr.
Frana Bradača
v Muzeju
znanih
Suhokranjcev

Nadom.7.2.

15

22

29

16

23

30

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

Franc Mrvar : šolski
upravitelj ,
pedagog in ljudski
prosvetitelj
(Klečet, 1897 –
Žužemberk, 1973)

December 2010
Ponedeljek

Torek

Sreda

1

Četrtek

2

Petek

3

Sobota

4

Nedelja

dr. Fran Grivec :
teolog, zgodovinar
in slavist

5
(Vel. Lipovec, 1878
– Ljubljana, 1963)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Božič

26 Dan
samostojno
sti in enot.

27

28

29

30

31

NOVOLETNE

POČITNICE

dr. Janez Gnidovec :
doktor filozofije, škof,
misijonar in dobrotnik
(Vel. Lipovec, 1873 –
Ljubljana, 1939)

Januar 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1

2 Državni

Novo leto

praznik

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Relief dr. Janeza
Gnidovca v Muzeju
znanih
Suhokranjcev

dr. Irma Marinčič
Ožbalt :
doktorica slovanskih
jezikov in primerjalne
književnosti, pisateljica

31 Zaključek 1.
ocen. obdobja

Februar 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

(Žužemberk, 1926)

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1

2

3

4

5

6

7 Pouka prost

8 Prešernov

9

10

dan

11 Inf.
dan

12 Inf.
dan

13

dan

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ZIMSKE

23
POČITNICE

24

25

26

27

28

Spominska plošča
dr. Janezu Gnidovcu v
Vel. Lipovcu

prof. dr. Jože Jakša :
zdravnik, specialist
dermatovenerolog in
izredni profesor na
Medicinski visoki šoli
(Žužemberk, 1895 –
Ljubljana, 1954)

prelat Janez Mrvar :
misijonar
(Žužemberk, 1917 Ekvador, 2009)

Marec 2011
Ponedeljek

Torek

1

Sreda

Četrtek

2

3

Petek

4

Sobota

5

Nedelja

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Jože Kastelic :
Izseljenski
duhovnik, kulturnik
in gornik
(Klečet, 1898 –
Aconcagua, 1940)

Ivanka Mestnik :
pisateljica
(Drašča vas, 1934)

28

29

30

31

April 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1

2

3

Leon Štukelj :
pravnik in olimpijski
zmagovalec v orodni
telovadbi
(Novo mesto, 1898 –
Maribor, 1999)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Velika
noč

25 Velikonočni

26 Pouka

ponedeljek

prost dan

27 Dan upora
proti
okupatorju

28
PRVO MAJSKE

29

30

POČITNICE

Maj 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

Spominska plošča Leonu Štuklju v Zafari

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1 Praznik
dela
Ignacij A. Kleinmayr :
tiskar in založnik

2 Državni
praznik

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

23

24

25

30

31

6

7 Nado.
26. 4.

8

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

(Celovec, 1745 –
Žužemberk, 1802)

mag. Ernest Pehani :
univerzitetni profesor
elektrotehnike
(Žužemberk, 1900 –
Ljubljana, 1971)

Junij 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

1

2

Petek

3

Sobota

4

Nedelja

Rozalija Sršen –
Zalla Zorana :
filmska igralka

5
(Žužemberk, 1897 –
Hollywood, 1967)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Zaključek

16

17

18

19

za 9. razred

20

27

21

22

28

23

29

24 Konec

25 Dan

pouka

državnosti

26

Vinko Globokar :
skladatelj, pozavnist
in dirigent
(Anderny v Franciji,
1934)

30

Julij 2011
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1

Sobota

2

Nedelja

Franc Požun :
zborovodja,
skladatelj in
organist

3
(Podgorje, 1895 –
Žužemberk, 1942)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tomaž Humar :
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