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POVZETEK 

 

V pričujoči raziskavi smo preučili vzgojno-izobraževalno delovanje na področju ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine pri učiteljih v osnovni šoli, ki izvajajo pouk likovne vzgoje. 

Obravnavamo problem ozaveščenosti in usposobljenosti učiteljev za poučevanje vsebin o 

ohranjanju in varovanju kulturne dediščine ter učinke poučevanja učencev na ravni zmožnosti 

učencev za kritično presojanje in vrednotenje kulturne dediščine, njenega ohranjanja in 

varovanja ter njihove likovne ustvarjalnosti, pri čemer so nam v pomoč različne učne metode 

in oblike dela, ustrezni učni mediji, likovni materiali ter načini likovnega izražanja v učnem 

procesu. Pomembna je celostna izvedba učnih vsebin na posamezni razvojni stopnji, ki zajema 

tudi obravnavo problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Če je učitelj 

usposobljen, ozaveščen in odgovoren ter vključuje tudi te vsebine v pouk, dolgoročno prispeva 

h krepitvi narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti pri vsakem učencu. V raziskavo je 

bilo vključenih 125 učiteljev s področja celotne Slovenije, ki poučujejo likovno vzgojo, ter 61 

učencev 6. razredov treh osnovnih šol iz različnih pokrajin v Sloveniji in njihovi likovni 

pedagogi. Cilji prvega dela raziskave so bili ugotoviti, v kolikšni meri in na kašen način se 

vsebine o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine vključujejo v pouk likovne vzgoje, kakšna 

so učiteljeva stališča do omenjenih vsebin, kakšna je njihova pripravljenost za vključevanje teh 

vsebin ter kakšne so učiteljeve potrebe po dodatnem izobraževanju za poučevanje učencev o 

ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. V drugem delu (akcijskem delu) raziskave pa so 

bili cilji usmerjeni v izboljšanje učiteljeve usposobljenosti ter učenčeve zmožnosti doseganja 

učnih ciljev v okviru likovnih nalog z vsebino o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. 

Podatke prvega dela raziskave smo obdelali s statističnim programom SPSS 18.0. Za stališča 

in vedenja do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter stališča in vedenje do obravnave 

vsebin pri pouku likovne vzgoje je bila izračunana deskriptivna in inferenčna statistika. Za 

ugotavljanje razlik med učitelji glede na spremenljivko poklic smo uporabili Levene preizkus 

homogenosti varianc (F-preizkus) in t-preizkus za neodvisne vzorce. Izračunali smo povprečno 

vrednost (aritmetično sredino) in relativno mero razpršenosti (standardni odklon) za analizo 

stališč do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, vedenja do kulturne dediščine, njenega 

ohranjanja in varovanja ter stališča in vedenje do obravnave vsebin pri pouku likovne vzgoje. 

Akcijska raziskava je potekala v treh krogih. Zajemala je načrtovanje, izvedbo in analizo 

učnega procesa ter sprotno anketiranje učenčevega odnosa do kulturne dediščine, ozaveščenost 



 

 

 

o njeni ogroženosti, ohranjanju in varovanju ter analizo likovne ustvarjalnosti učencev in 

zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. Iz raziskave je mogoče razbrati, da učitelji potrebujejo izpopolnjevanja ter učna 

sredstva, s pomočjo katerih bi lahko lažje poenotili informacije in dejstva s področja ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine s ciljem razvijanja učenčevega odgovornega in pozitivnega 

odnosa ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Raziskavo smo spremljali s pomočjo 

kvalitativnih tehnik: neposredno opazovanje v razredih, sprotno učenčevo anketiranje, 

posredovanje vprašalnikov učiteljem in učencem po vsakem akcijskem krogu ter zapisovanje 

podatkov (delovni zapisi, fotografije, zvočno snemanje, likovni izdelki). Izsledki raziskave so 

pokazali, da so bile izpeljane izboljšave uspešne, saj se je pokazal napredek učencev v 

pozitivnem in odgovornem odnosu do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter v likovni 

ustvarjalnosti pri oblikovanju likovnih izdelkov, prav tako pa tudi učiteljevo večjo 

usposobljenost za organiziranje likovne dejavnosti ter njegovo večjo odgovornost za uspešno 

poučevanje učencev o omenjeni problematiki. 

 

Ključne besede: 

pouk likovne vzgoje, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, odnos do kulturne dediščine, 

učne metode, oblike dela, učni mediji, likovni materiali, načini likovnega izražanja. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present study we have analysed educational activities related to the field of conservation 

and protection of cultural heritage and conducted by primary schools teachers at fine art classes.   

This paper deals with the problem of awareness and training of teachers for teaching various 

contents concerning the conservation and protection of cultural heritage and with effects of 

teaching pupils according to the level of their capacity for critical judgment and evaluation of 

cultural heritage, its preservation and protection, and according to their artistic creativity, with 

the help of various teaching methods and forms of work, relevant teaching media, fine art 

materials and methods of artistic expression used in the educational process. It is important to 

comprehensively implement these learning contents at each developmental stage and to include 

a discussion on the problems of preserving and protecting the cultural heritage. If a teacher is 

qualified, informed and responsible and therefore includes these contents into the teaching 

process, this can in the long term contribute to the strengthening of national and cultural identity 

with each pupil. The study included 125 teachers who teach fine art classes in primary and 

upper level elementary education in Slovenia and 61 sixth grade pupils from three elementary 

schools from different Slovene regions and their fine art teachers. The objectives of the first 

part of the research were to determine to what extent and in what manner the contents on the 

conservation and protection of cultural heritage are included into fine art classes, what the 

teachers' views on these contents are, how willing they are to integrate these topics into their 

lessons and what additional training the teachers require in order to teach pupils about the 

conservation and protection of cultural heritage. In the second part of the research (action 

research) the objectives were aimed at improving the teachers’ qualifications and the pupils’ 

ability to achieve the objectives set at fine art classes with the contents related to the 

conservation and protection of cultural heritage. The data from the first part of the research 

were processed with the SPSS 18.0 statistical program. For the attitudes and actions related to 

the conservation and protection of cultural heritage and the attitudes and actions related to 

including these contents into fine art classes, we have calculated the descriptive and inferential 

statistics. To identify the differences between teachers in relation to the profession variable the 

Levene test of homogeneity of variance (F-test) and the t-test for independent samples were 

used. We have calculated the average (arithmetic mean) and the relative measure of dispersion 

(standard deviation) for the analysis of attitudes related to the conservation and protection of 



 

 

 

cultural heritage, attitudes related to cultural heritage, its conservation and protection and the 

attitudes and actions related to including these contents into fine art classes. Action research 

was carried out in three rounds. It covered the planning, implementation and analysis of the 

learning process and a concurrent survey of pupils’ attitudes towards cultural heritage, the 

awareness of its endangerment, conservation and protection, and an analysis of the students’ 

artistic creativity and the ability of critical assessment and evaluation of the importance of 

conservation and protection of cultural heritage. 

Research has shown that teachers need training in the field of conservation and protection of 

cultural heritage and teaching aids to help them confidently unify information and facts and 

transfer those into the curriculum with an aim to help develop the pupils’ positive attitudes 

towards these issues. The study was monitored by means of qualitative techniques: direct 

observation in the classroom, the pupils’ concurrent survey, forwarding the questionnaires to 

teachers and students after every round of action research as well as data recording (work sheets, 

pictures, sound recording, fine art products). The survey showed progress in the pupils’ positive 

and responsible attitude towards preservation and protection of cultural heritage, in the design 

of their fine art work, as well as in the teachers’ increased ability to organize fine art activities 

and their greater responsibility for successfully teaching pupils about the aforementioned 

issues.  

 

Key words:  

fine art class, conservation and protection of cultural heritage, attitudes and actions regarding 

the conservation and protection of cultural heritage, teaching methods,  forms of work, teaching 

media, fine art materials, modes of artistic expression. 

 

 



 

 

 

KAZALO 

1 UVOD 1 

2 TEORETIČNI DEL 3 

 Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine 3 

2.1.1 Opredelitev pojma kulturna dediščina 3 

2.1.2 Definicije pojmov, ki se navezujejo na pojem ohranjanje in varovanje kulturne dediščine 9 

2.1.3 Skrb za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine skozi različna obdobja 25 

 Ohranjanje in varovanje stavbne (arhitekturne) dediščine, dediščinske kulturne krajine ter slikarske in 

kiparske dediščine 29 

2.2.1 Ohranjanje in varovanje stavbne dediščine 29 

2.2.2 Ohranjanje in varovanje dediščinske kulturne krajine 33 

2.2.3 Ohranjanje in varovanje slikarske in kiparske dediščine 37 

 Vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v procesu vzgoje in izobraževanja 40 

2.3.1 Vključenost vsebin v učnih programih 40 

2.3.2 Ustvarjalnost in kritično razmišljanje učencev 46 

2.3.3 Uspešnost izvajanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine 51 

2.3.4 Ozaveščanje problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri učnih urah likovne vzgoje

 57 

 Priporočene vsebine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 58 

 Priporočene vsebine v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 59 

 Priporočene vsebine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 60 

3 EMPIRIČNI DEL 62 

 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 62 

 Prvi del raziskave 64 

3.2.1 Raziskovalna vprašanja 64 

3.2.2 Metodologija 64 

3.2.3 Rezultati 67 

 Predstave o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine (premične ‒ slikarske dediščine, 

nepremične ‒ arhitekturne dediščine in kulturne krajine) 67 

3.2.3.1.1 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju slikarske dediščine 67 

3.2.3.1.2 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine 69 

3.2.3.1.3 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine 73 



 

 

 

 Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 76 

 Mnenja učiteljev o vključevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri likovni 

vzgoji 77 

 Stališča učiteljev do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 81 

 Učiteljevo vedenje (lastna aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 84 

 Učiteljeva stališča in vedenje do poučevanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine 85 

 Načini vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje 

na razredni in predmetni stopnji 87 

 Vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje in 

vključevanje vsebin glede na učiteljevo opravljanje poklica (delovno dobo) 89 

3.2.4 Sklep prvega dela raziskave 92 

 Drugi del raziskave (akcijska raziskava) 100 

3.3.1 Raziskovalna vprašanja 100 

3.3.2 Raziskovalna metodologija 100 

3.3.3 Sodelujoči v akcijski raziskavi 100 

3.3.4 Načini zbiranja in obdelave podatkov 101 

3.3.5 Prvi krog akcijske raziskave 102 

 Izhodišče 102 

 Spremembe 108 

 Načrt izvedbe učne ure 111 

 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo 117 

 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 123 

3.3.5.5.1 Analiza nastalih likovnih del 123 

3.3.5.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 133 

 Analiza vprašalnika za učitelje 137 

 Analiza vprašalnika za učence 143 

3.3.6 Drugi krog akcijske raziskave 163 

 Izhodišče 163 

 Spremembe 165 

 Načrt izvedbe učne ure 168 

 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo 177 

 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 182 

3.3.6.5.1 Analiza nastalih likovnih del 182 

3.3.6.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 190 



 

 

 

 Analiza vprašalnika za učitelje 194 

 Analiza vprašalnika za učence 198 

 Ugotovitve drugega kroga akcijske raziskave 213 

3.3.7 Tretji krog akcijske raziskave 216 

 Izhodišče 216 

 Spremembe 217 

 Načrt izvedbe učne ure 220 

 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo 225 

 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 230 

3.3.7.5.1 Analiza nastalih likovnih del 230 

3.3.7.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 238 

 Analiza vprašalnika za učitelje 242 

 Analiza vprašalnika za učence 246 

 Ugotovitve tretjega kroga akcijske raziskave 263 

3.3.8 Sklep drugega dela raziskave (akcijskega dela) 265 

4 ZAKLJUČEK 271 

5 LITERATURA IN VIRI 273 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Preventivna konservacija ‒ zaščita in skladiščenje muzejskih zbirk britanskih muzejev v času 2. svetovne 

vojne. 17 

Slika 2: Preventivna konservacija arhitekturne dediščine – zaščita portala pred iztrebki ptic. 17 

Slika 3: Preventivna konservacija zbirke v času prenove muzeja. 17 

Slika 4: Konserviranje stenske slike ‒ konsolidacija odstopajočih delcev. 18 

Slika 5: Konservacija kamna (kapitel, Peristil, Split) ‒ pred in po odstranitvi različnih nanosov. 18 

Slika 6: Konservacija kamna ‒ desalinizacija (odstranjevanje soli) kapitela, Peristil, Split. 18 

Slika 7: Oljna slika pred in po restavratorskem posegu (retuša). 20 

Slika 8: Mavčni kip pred in po restavratorske posegu. 20 

Slika 9: Arheološki material pred in po restavratorskem posegu. 20 

Slika 10: Detajl oljne slike pred in po konservatorsko-restavratorskem posegu. 68 

Slika 11: Neprimeren poseg v arhitekturno dediščino. 70 

Slika 12: Primeren poseg v prenovo arhitekturne dediščine. 71 

Slika 13: Dediščinska kulturna krajina Štanjel. 73 

Slika 14: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ neprimerna dimenzija in barva 

stanovanjske hiše. 75 

Slika 15: Razredni učitelj ‒ vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo 

opravljanje poklica (delovno dobo). 91 

Slika 16: Likovni pedagog ‒ vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo 

opravljanje poklica (delovno dobo). 92 

Slika 17: Tromostovje. 113 

Slika 18: Žale. 113 

Slika 19: Narodna in univerzitetna knjižnica. 113 

Slika 20: Plečnikov stadion za Bežigradom. 113 

Slika 21: Miselni vzorec kulturne dediščine. 114 

Slika 22: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 23: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 24: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 25: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 26: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 27: Plečnikov stadion za Bežigradom. 115 

Slika 28: Olimpijski stadion v Pekingu, 2008, Kitajska. 116 

Slika 29: Idejna zasnova za olimpijski stadion v Tokiu, 2020, Japonska. 116 

Slika 30: Maketa stadiona. 116 

Slika 31: Maketa stadiona. 116 

Slika 32: Učenci pri uprizoritvi igralne improvizacije v uvodnem delu. 118 

Slika 33: Predstavitve različnega slikovnega gradiva v osrednjem delu. 121 

Slika 34: Učenci pri likovnem izražanju – oblikovanju makete stadiona v prihodnosti. 122 



 

 

 

Slika 35: Maketa 1. 129 

Slika 36: Maketa 2. 130 

Slika 37: Maketa 3. 130 

Slika 38: Maketa 4. 131 

Slika 39: Maketa 5. 131 

Slika 40: Maketa 6. 132 

Slika 41: Maketa 7. 132 

Slika 42: Maketa 8. 132 

Slika 43: Maketa 9. 133 

Slika 44: Prenova stanovanjske hiše na podeželju A. 134 

Slika 45: Prenova stanovanjske hiše na podeželju B. 134 

Slika 46: Obeležja na sodobni stavbi. 135 

Slika 47: Obeležja na sodobni stavbi. 135 

Slika 48: Neprimerne stavbe in deli stavb v dediščinski kulturni krajini Štanjela. 136 

Slika 49: Šanghaj, Kitajska. 169 

Slika 50: Leskovica, Slovenija. 169 

Slika 51: Štanjel. 169 

Slika 52: Miselni vzorec kulturne dediščine. 170 

Slika 53: Šmitova hiša, Muzej na prostem Rogatec. 171 

Slika 54: Notranjost Šmitove hiše, Muzej na prostem Rogatec. 171 

Slika 55: Stanovanjska stavba pred prenovo, Andraž nad Polzelo. 172 

Slika 56: Stanovanjska stavba po prenovi, Andraž nad Polzelo. 172 

Slika 57: Prenova stanovanjske stavbe v Križevcih, Prekmurje. 172 

Slika 58: Prenova stanovanjske stavbe v Senožečah. 172 

Slika 59: Kobariško, Slovenija. 173 

Slika 60: Identitetno skladna sodobna stavba, Kobariško, Slovenija. 173 

Slika 61: Goriška brda, Italija. 173 

Slika 62: Identitetno skladna sodobna stavba, Kobariško, Slovenija. 173 

Slika 63: Sodobna bovška hiša. 173 

Slika 64: Sodobna škofjeloško-cerkljanska hiša. 173 

Slika 65: Neprimerna velikost in oblika odprtin. 174 

Slika 66: Neprimerna velikost in oblika odprtin. 174 

Slika 67: Neprimerna prenova stavbe. 174 

Slika 68: Neprimerna prenova stavbe. 174 

Slika 69: Identitetno neskladna sodobna stavba. 175 

Slika 70: Identitetno neskladna sodobna stavba. 175 

Slika 71: Identitetno neskladne sodobne stavbe, Ptujska Gora. 175 

Slika 72: Identitetno neskladna sodobna stavba, Iška. 175 

Slika 73: Identitetno neskladna sodobna stavba, Šentilj nad Turjakom. 176 



 

 

 

Slika 74: Identitetno neskladna sodobna stavba, Primorska. 176 

Slika 81: Predstavitev različnega slikovnega gradiva v osrednjem delu. 179 

Slika 76: Učenci pri oblikovanju likovnega izdelka. 181 

Slika 77: Grafika 1. 188 

Slika 78: Grafika 2. 188 

Slika 79: Grafika 3. 189 

Slika 80: Grafika 4. 189 

Slika 81: Grafika 5. 189 

Slika 82: Grafika 6. 190 

Slika 83: Grafika 7. 190 

Slika 84: Sodobna stavba na podeželju A. 191 

Slika 85: Sodobna stavba na podeželju B. 191 

Slika 86: Sodobna stavba na podeželju A. 192 

Slika 87: Sodobna stavba na podeželju B. 192 

Slika 88: Prenovljena stavba na podeželju C. 192 

Slika 89: Premestitev cerkve, Leipzig, Nemčija (A). 193 

Slika 90: Premestitev templja Abu Simbel, Egipt (B). 193 

Slika 91: Fotografija listov rastlin. 221 

Slika 92: Risba poenostavljenih listov. 221 

Slika 93: Geometrijski ornament. 221 

Slika 94: Živalski in prosti ornament. 221 

Slika 95: Človeški ornament. 222 

Slika 96: Rastlinski ornament. 222 

Slika 97: Stenska slika pred poškodbo, poškodovana slika in slika po neprimerni obnovi, Elías García Martínez, 

cerkev Santuario de Misericordia, 1930, Borja, Španija. 222 

Slika 98: Vitraž, katedrala Chartres, Francija, okoli l. 1235. 223 

Slika 99: Učenci opazujejo okraske na slikarski in kiparski dediščini. 227 

Slika 100: Učenci oblikujejo motiv po opazovanju. 228 

Slika 101: Učitelji demonstrirajo izdelavo mlečne tempere. 228 

Slika 102: Primeri skic ornamentov, oblikovanih po opazovanju slikarske in kiparske dediščine. 229 

Slika 103: Učenci oblikujejo likovni izdelek. 229 

Slika 104: Osnutek za vitraž 1. 236 

Slika 105: Osnutek za vitraž 2. 237 

Slika 106: Osnutek za vitraž 3. 237 

Slika 107: Izpraskan podpis na freski, detajl freske Janeza Aquile, cerkev Marije pod logom v Turnišču (A). 238 

Slika 108: Grafit na freski, Naklo (B). 238 

Slika 109: Kipe, ki so izginili iz treh gorenjskih občin, so našli razkosane na deponiji (C). 238 

Slika 110: Stadion kmalu po izgradnji A. 239 

Slika 111: Predlog prenove stadiona B. 239 

file:///C:/Users/Romeo/Desktop/Potocnik_Robert.docx%23_Toc436310078
file:///C:/Users/Romeo/Desktop/Potocnik_Robert.docx%23_Toc436310083


 

 

 

Slika 112: Kolizej pred rušenjem A. 240 

Slika 113: Eden od predlogov novogradnje na mestu Kolizeja B. 240 

Slika 114: Stenska slika pred poškodbo (A), slika po neprimerni obnovi (B) in poškodovana slika, Elías García 

Martínez, cerkev Santuario de Misericordia, 1930, Borja, Španija. 241 

 

 



 

 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Kulturna dediščina 8 

Tabela 2: Pojmi, ki se navezujejo na pojem ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. 21 

Tabela 3: Pojmi, ki se navezujejo na ohranjanje in varovanje stavbne dediščine. 31 

Tabela 4: Kulturna krajina (Hudoklin, 2005). 36 

Tabela 5: Metode dela pri likovni vzgoji. 53 

Tabela 6: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju slikarske dediščine. 68 

Tabela 7: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine – neprimeren poseg. 70 

Tabela 8: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine – primeren poseg. 71 

Tabela 9: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ primer dediščinske kulturne krajine 

Štanjel. 73 

Tabela 10: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ neprimerna dimenzija in barva 

stanovanjske hiše. 75 

Tabela 11: Sodelovanje učiteljev s strokovnjaki s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v okviru 

pouka in drugih dejavnostih. 76 

Tabela 12: Primeri mnenj učiteljev o vgrajevanju vsebin v pouk in drugo. 77 

Tabela 13: Stališča učiteljev do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 81 

Tabela 14: Učiteljevo vedenje (lastna aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 84 

Tabela 15: Učiteljeva stališča in vedenje do posredovanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. 85 

Tabela 16: Na kakšen način se vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine vključujejo v pouk likovne 

vzgoje na razredni in predmetni stopnji? 87 

Tabela 17: Vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje poklica 

(delovno dobo). 89 

Tabela 18: Mere simetrije za ordinalne spremenljivke, povezane med pogostostjo vključevanja vsebin ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje poklica (delovno dobo). 91 

Tabela 19: Odgovori učiteljev na trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in 

obravnave pri pouku pred začetkom akcijske raziskave. 102 

Tabela 20: Odgovori učiteljev na odprta vprašanja o sodelovanju s strokovnjaki, pogostosti, metodah (načinih) in 

področjih vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje pred začetkom 

akcijske raziskave. 106 

Tabela 21: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje prvega akcijskega kroga. 110 

Tabela 22: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme. 124 

Tabela 23: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija. 124 

Tabela 24: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost. 125 

Tabela 25: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost. 126 

Tabela 26: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 126 

Tabela 27: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 127 

Tabela 28: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 134 

Tabela 29: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 134 



 

 

 

Tabela 30:  Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 136 

Tabela 31: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji prvega akcijskega kroga. 137 

Tabela 32: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji prvega akcijskega kroga. 140 

Tabela 33: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji prvega akcijskega kroga. 141 

Tabela 34: Odgovora učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji prvega akcijskega kroga. 142 

Tabela 35: Odgovor učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji prvega akcijskega kroga. 143 

Tabela 36: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 143 

Tabela 37: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 144 

Tabela 38: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 144 

Tabela 39: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 145 

Tabela 40: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 145 

Tabela 41: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 146 

Tabela 42: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 146 

Tabela 43: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 147 

Tabela 44: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 147 

Tabela 45: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 148 

Tabela 46: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 148 

Tabela 47: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 150 

Tabela 48: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 150 

Tabela 49: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 151 

Tabela 50: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 151 

Tabela 51: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 152 

Tabela 52: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 153 

Tabela 53: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 153 

Tabela 54: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 154 

Tabela 55: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 155 

Tabela 56: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 155 

Tabela 57: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 22. 156 

Tabela 58: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 23. 156 

Tabela 59: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 24. 157 

Tabela 60: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje prvega akcijskega kroga. 158 

Tabela 61: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje prvega akcijskega kroga. 159 

Tabela 62: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje drugega akcijskega kroga. 166 

Tabela 63: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme. 183 

Tabela 64: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija. 184 

Tabela 65: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost. 184 

Tabela 66: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost. 185 

Tabela 67: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 185 

Tabela 68: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 186 



 

 

 

Tabela 69: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 1. 191 

Tabela 70: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 2. 192 

Tabela 71: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 3. 192 

Tabela 72: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji drugega akcijskega kroga. 194 

Tabela 73: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji drugega akcijskega kroga. 196 

Tabela 74: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji drugega akcijskega kroga. 197 

Tabela 75: Odgovora učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji drugega akcijskega kroga.

 198 

Tabela 76: Odgovor učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji drugega akcijskega kroga. 198 

Tabela 77: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 199 

Tabela 78: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 199 

Tabela 79: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 200 

Tabela 80: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 200 

Tabela 81: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 201 

Tabela 82: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 201 

Tabela 83: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 202 

Tabela 84: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 202 

Tabela 85: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 203 

Tabela 86: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 203 

Tabela 87: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 204 

Tabela 88: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 205 

Tabela 89: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 205 

Tabela 90: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 206 

Tabela 91: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 206 

Tabela 92: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 207 

Tabela 93: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 208 

Tabela 94: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 208 

Tabela 95: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 209 

Tabela 96: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 209 

Tabela 97: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 210 

Tabela 98: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje drugega akcijskega kroga. 211 

Tabela 99: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje drugega akcijskega kroga. 212 

Tabela 100: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje tretjega akcijskega kroga. 219 

Tabela 101: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme. 231 

Tabela 102: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija. 231 

Tabela 103: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost. 232 

Tabela 104: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost. 233 

Tabela 105: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 233 

Tabela 106: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 234 



 

 

 

Tabela 107: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 1. 238 

Tabela 108: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 2. 239 

Tabela 109: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 3. 240 

Tabela 110: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 4. 241 

Tabela 111: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 242 

Tabela 112: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 244 

Tabela 113: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 245 

Tabela 114: Odgovor učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji tretjega akcijskega kroga.

 245 

Tabela 115: Odgovori učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 246 

Tabela 116: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 246 

Tabela 117: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 247 

Tabela 118: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 247 

Tabela 119: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 248 

Tabela 120: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 248 

Tabela 121: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 249 

Tabela 122: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 249 

Tabela 123: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 250 

Tabela 124: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 250 

Tabela 125: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 251 

Tabela 126: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 252 

Tabela 127: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 252 

Tabela 128: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 253 

Tabela 129: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 254 

Tabela 130: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 254 

Tabela 131: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 255 

Tabela 132: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 255 

Tabela 133: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 256 

Tabela 134: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 256 

Tabela 135: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 257 

Tabela 136: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 258 

Tabela 137: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje tretjega akcijskega kroga. 259 

Tabela 138: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje tretjega akcijskega kroga. 260 

Tabela 139: Odgovori učiteljev na trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in 

obravnave pri pouku po končani akcijski raziskavi. 260 



 

- 1 - 

Raven varovanja kulturne dediščine je zrcalo razvitosti družbe.  

(Gojko Zupan, Pogledi, št. 6, 28. marec 2012) 

 

1 UVOD 

 

Danes velike organizacije, kot so UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property) idr., s svojimi programi ozaveščajo mladino o pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine (Aslan, Ardemagni, 2006). Tudi slovenski 

Nacionalni program za kulturo (2014) poudarja nujnost vključevanja vsebin o kulturni dediščini 

v vse stopnje vzgojno-izobraževalnega sistema (od vrtcev prek osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja do univerzitetnih študijev in vseživljenjskega izobraževanja). Za 

njeno kakovostno vključevanje so nujni usposobljeni kadri v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

in kulturnih institucijah ter medinstitucionalno sodelovanje. Državne smernice za kulturno-

umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009) poudarjajo pomen spodbujanja ohranjanja 

in varovanja kulturnih stvaritev, ki so pomembne za nacionalno, evropsko in svetovno kulturno 

dediščino. Z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi naj učence v učnem procesu v učilnici ali v 

likovno-kulturnih ustanovah in drugih institucijah spodbujajo k spremljanju likovno-kulturnih 

dejavnosti in aktivnemu vključevanju vanje. Učenci bodo tako razvijali zmožnost kritičnega 

presojanja in vrednotenja likovne umetnosti, pri likovnem izražanju pa ustvarjalnost. Z 

načrtnim spodbujanjem kritičnega mišljenja in ozaveščanjem učencev o pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa 

ter z izvajanjem likovnih nalog z vključevanjem teh vsebin lahko učitelj vpliva tudi na vrednote, 

stališča in obnašanje učencev do kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in varovanja. 

Zavedanje o pomembnosti kulturne dediščine za krepitev narodove samobitnosti in kulturne 

istovetnosti je mogoče spodbuditi tudi s pomočjo posredovanja znanj in izkušenj o ohranjanju 

in varstvu kulturne dediščine (Gesche Koning, 2008; Greffe, 2009).  

Namen pričujoče raziskave je bilo proučiti vzgojno-izobraževalno delovanje na področju 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje ter v praksi preizkusiti 

model načrtovanja in izvajanja učnih ur s to vsebino. Pri tem nas je zanimalo, kakšno je 

učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in razumevanje skrbi zanjo, kakšno je sodelovanje z 
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zunanjimi strokovnjaki iz področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in kakšna je 

njegova ozaveščenost o potrebi o vgrajevanju teh vsebin v učne vsebine pri likovni vzgoji ter 

na kakšen način in v kolikšni meri (kako pogosto) učitelji vključujejo vsebine ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, še posebej na področju arhitekturne (stavbne) dediščine, 

dediščinske kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine, v realizacijo nalog različnih 

likovnih področij ter ali se učitelji glede na delovno dobo različno posvečajo vključevanju 

vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje. Zanimala nas je 

tudi učiteljeva ozaveščenost o pomenu vključevanja vsebin o varovanju ter ohranjanju kulturne 

dediščine in usposobljenost za vgrajevanje teh vsebin v likovne naloge ter kakšni so učinki 

poučevanja učencev o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine na ravni ustvarjalnosti, 

zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine z različnimi učnimi metodami ter oblikami dela, učnimi mediji, likovnimi materiali 

in načini likovnega izražanja (likovnih motivov), po realizaciji likovnih nalog. 

V teoretičnem delu raziskave je predstavljena problematika ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine – opredelitve pojma kulturna dediščina, definicije pojmov, ki se navezujejo na pojme 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, pregled skrbi za ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine skozi različna zgodovinska obdobja, ohranjanje in varovanje stavbne dediščine, 

dediščinske kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine. Predstavljena je tudi 

problematika ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v procesu vzgoje in izobraževanja ter 

didaktična priporočila za vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v 

prvem, drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja.  

Empirični del raziskave je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega (akcijskega) dela. 

Kvantitativni del naloge vključuje rezultate anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 125 

učiteljev, od tega 77 (61,6 %) učiteljev na razredni stopnji osnovne šole in 48 (38,4 %) likovnih 

pedagogov na predmetni stopnji. Ciljna skupina akcijske raziskave pa so bili učenci šestih 

razredov treh osnovnih šol (skupaj 61 učencev) in njihovi učitelji likovne vzgoje (3 likovni 

pedagogi).   
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2 TEORETIČNI DEL  

 Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine 

2.1.1 Opredelitev pojma kulturna dediščina 

Pojem dediščina ima dva pomena: prvi predstavlja premoženje, ki se deduje, drugi pa izročilo, 

tradicijo; zgodovinski spomin, preteklost; gmotne, družbene in duhovne sestavine kulture in 

načinov življenja, ki vsakokratno sedanjost povezujejo s prejšnjimi obdobji (Slovenski 

etnološki leksikon, 2004). Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008) definira 

dediščino kot dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih državljani Republike Slovenije 

opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in 

tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi 

in prostorom skozi čas.  

Pridevnik kulturna je potreben le, ko želimo od človeka ustvarjeno dediščino ločevati od 

naravne dediščine, tiste, ki jo je ustvarila narava brez pomoči človeka. Pridevnik kultura je 

opravičen tudi takrat, ko želimo na primer uporabiti termin, ki je normativno uveden z 

zakonodajo. Še pred nekaj desetletji je bil pojem dediščina uporabljen v povezavi z 

dedovanjem; s tem, kar običajno posameznik dobi kot zapuščino po svojem predniku. Znotraj 

etnološke in antropološke znanosti obstaja veliko število različnih definicij kulture, ki so se 

spreminjale skozi čas. Kultura je pravzaprav vse človeško prizadevanje na gmotnem, 

družbenem in duhovnem področju, ki predstavlja dosežke preteklih dob s področja materialne, 

družbene, duhovne kulture, ki so temelj za ohranjanje identitete nekega naroda. Njena temeljna 

funkcija je v njenem nepodrednem vključevanju v sodobno življenje, predvsem v vzgojo, 

gospodarstvo in turizem, posredovanja znanja iz preteklih obdobij, krepitvi narodove 

samobitnosti in kulturne identitete. V praksi široko pojmovanje kulture še zmeraj ne živi. 

Razumevanje kulture ostaja povezano pretežno le z vrhunskimi kulturnimi stvaritvami, z nečim, 

kar je enkratno, najboljše, najlepše. Tako elitistično obravnavanje in videnje te problematike je 

še zmeraj prevladujoče tako v javnosti kot političnih in ekonomskih krogih (Testaniere, 

2012:4).  

V Sloveniji uradno govorimo o kulturni dediščini od leta 1974, ko je Jugoslavija podpisala 

Konvencijo o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine (Bogataj, 1992:13), v preteklosti 

so zanjo uporabljali izraze spomeniki, znamenitosti, izročilo, starine. Široko pojmovanje 



 

- 4 - 

kulture vnaša tudi nove razsežnosti pojma kulturna dediščina. Pravzaprav bi lahko rekli, da sta 

pojma skoraj identična, saj je kulturna dediščina vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala 

mimo lastnega delovanja narave ali iz nje. Torej imamo pri kulturni dediščini opraviti z 

najrazličnejšimi oblikami razmerij med človekom ter njegovim kulturnim okoljem ter 

njegovimi stvaritvami v njem. Kulturna dediščina zaokrožuje katerokoli kulturno izražanje, ki 

je preneseno iz preteklosti in podedovano s strani sodobne družbe (Testaniere, 2012:5).  

V današnjih časih, zlasti od sedemdesetih let 20. stoletja dalje, pojem dediščine označuje vse 

vrednotene značilnosti in kulturne prvine našega okolja, ki jih želimo ohraniti pred 

propadanjem ali razdejanjem tehnološko razvitega sveta. Dogaja pa se, da stvari lahko niso 

stare ali zgodovinsko pomembne, pa so kljub temu predstavljene kot dediščina (Fakin Bajec, 

2011a). 

Kulturna dediščina vključuje različne vire in dokaze človeške zgodovine, ki jih ločimo na 

predmetne (snovne), nepredmetne (nesnovne) oziroma živo dediščino, prenosne in neprenosne 

(Jokilehto, 2005, Ahmad, 2006, Vecco, 2010). Danes se je uporaba termina kulturna dediščina 

pomensko tako razširila, da je mogoče trditi, da pomeni že kakršnokoli obliko medgeneracijskih 

odnosov, dobrih ali slabih, tako v merilu družbe ali posameznika (Hall, 2007, Tunbridge, 

Ashworth, 1996). Kulturna dediščina je nastala kot posledica nekega dogajanja v preteklosti, 

zato lahko, če posplošimo, ugotavljamo, da je vsa kulturna dediščina tudi zgodovinska 

dediščina (Podgornik Zaletelj, 2014:285). Vsa kulturna dediščina je nastala kot posledica 

nekega zgodovinskega dogajanja in ima v sebi tudi zgodovinsko pričevalnost. Ta je pogosto 

skrita za obliko, avtorjem, namenom uporabe. Če se omejimo na dediščino v materialni obliki, 

lahko ugotovimo, da se je njeno pojmovanje v zadnjem času razširilo še najmanj v tri smeri: 

med dediščino smo začeli vključevati sodobnost in njene stvaritve, pojmovanje dediščine se je 

razširilo tudi na neumetniško in nezgodovinsko (naravno) dediščino, na dediščino znanosti in 

tehnologije ter dediščino izročil in folklore. Od dediščine, ki smo jo enostavno podedovali, smo 

prišli do simbolne dediščine, povezane s pojmom samobitnosti, od dediščine, ki jo je nadzirala 

država, do družbeno-etično in skupnostno zasnovane dediščine (Lah, 2002:47).  

 

Trdimo lahko, da pojem kulturna dediščina predstavlja: 

‒ vrednote (npr. humanost – npr.  partizanska bolnica Franja), 

‒ izkušnje (npr. način gradnje – npr. gradnja suhega zidu, brez malte), 

‒ simbole (npr. lipov list kot slovenski simbol), 
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‒ življenjske vzorce in pravila, 

‒ ustvarjalnost (likovna, glasbena idr.), 

‒ dela, ki so rezultat vsega naštetega in ki izpričujejo zgodovinsko dogajanje (npr. posebej 

pomembni umetniški, znanstveni ali drugi dosežki v razvoju posameznika ali 

skupine/naroda), 

‒ (naravne) redkosti in znamenitosti, ki so jih odkrili, raziskali, jih varujejo in ohranjajo 

za prihodnost (Testaniere, 2012:5; Grafenauer Bratož, 2009:6). 

 

Različni viri (Bogataj, 1992, Testaniere, 2012, Bader, 2001) opisujejo tri etnološke koncepte 

kulture in kulturne dediščine; identiteto, kontinuiteto in alternativo.  

Kultura in kulturna dediščina našega prostora dajeta identiteto, ki je lastna le nam. Je namreč 

tista lastnost, s katero nam dediščina pomaga pri sooblikovanju lastne, osebne, krajevne, 

pokrajinske ali vsenarodne pojavnosti. Osnovna identiteta je telesna identiteta, ki je vsakemu 

posamezniku dana in je vselej nespremenljiva, če izključimo možnosti estetskih in spolno 

identitetnih operativnih posegov (Černelič, Krošelj, 2012). Druge identitete pa so socialno 

pogojene, ki ne obstajajo same po sebi, temveč jih moramo osnovati, utemeljiti, sprejeti. Pri 

tem si lahko pomagamo s klasificiranjem ljudi in stvari, ali pa s povezovanjem nečesa/nekoga, 

z nečim/nekom drugim znotraj določenih socialnih okolij. Identiteta je zato analitičen konstrukt 

in nastopa v okviru socialnih praks ali procesov, ki so vezani na človekove dejavnosti. V tem 

smislu so vse človeške identitete socialne identitete, saj nastajajo kot rezultat določenih 

odnosov v družbi in jih zaradi tega možno razumeti zgolj in samo kot proces (Brumen, 2000). 

Prav ta pestrost in različnost je naša posebnost in izjemnost med drugimi narodi v svetu ter vez 

z njimi. Omogoča nam premagovanje lastne samozadostnosti in usmerja. Svojega 

kozmopolitstva torej ne bomo dokazali z enostavnim kopiranjem tujih vzorcev in iskanju 

tovrstnih povezav med nami in njimi. Kajti katerikoli element naše kulture ali kulturne 

dediščine ni nič manj vreden od elementa francoske, grške ali tajske kulture. Ne obstajajo 

namreč objektivna in za vse sprejemljiva merila, po katerih bi lahko merili njihovo posamezno 

vrednost, zanimivost in pomembnost. Mnogokrat je vrednost lahko samo simbolna, vendar to 

ne zmanjšuje pomena takega elementa v celotnem kulturnem mozaiku. Trdimo lahko, da sta 

stanje kulturne dediščine in odnos do nje ogledalo posamezne družbe, njenih vrednot, predvsem 

pa odraz stopnje kakovosti načina življenja. Govorimo torej o nadaljevanju tradicije v 

sodobnosti in njenih novih oblikah. Gre torej za kontinuiteto. Ta gradi na občutku časa, ki je 
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grajen na zgodovini oziroma geografiji nekega področja in ki je bil prisoten vsaj skozi eno 

generacijo ter je tako en od dveh dejavnikov, ki gradita dediščino (Bogataj, 1992, Testaniere, 

2012).  

Kultura in kulturna dediščina omogočata alternativo. Gre za izziv, ki v naše sodobno življenje 

vnaša sestavino kakovosti. Pojem, kot je npr. kakovost življenja, postaja vse pomembnejši, a z 

našega gledišča skoraj nedosegljiv. Vse prevečkrat namreč pod tem pojmom razumemo le 

gmotno ekonomske razsežnosti. Kakovost življenja je v globljem smislu povezana in odvisna 

predvsem od naše družbene ter duhovne (tudi duševne), s tem pa tudi kulturne razsežnosti, ki 

nam jo lahko zagotovi dediščina. Kaže se v medsebojnih odnosih, gostoljubju, ustvarjalnosti 

itd. Modele dediščine je treba razumeti z vidika posamezne dobe in z upoštevanjem njenega 

neprestanega spreminjanja priti do stika z našo sodobnostjo. Dediščina ni le nosilka nekih 

narodnostnih, estetskih, verskih idr. vrednot, ampak gre za: ekonomsko kategorijo, prostorsko 

kategorijo (npr. z dediščino potrjujemo prostorsko identiteto/zaradi dediščine prostor varujemo, 

prenavljamo, omogočamo njegov razvoj) in družbeno kategorijo (npr. dediščina povezuje 

oziroma ločuje ljudi med sabo zaradi občutka identitete). Tradicija je v nasprotju z dediščino 

bolj vrednostno nevtralen pojem, v ospredju je pomen predaje, prenosa, nanašanja na preteklost 

in črpanja iz nje; lahko pa tradicionalno pomeni tudi, da je nanašanje na preteklost npr. s 

sestavinami iz preteklosti treba šele zagotoviti. Besedo tradicija lahko razumemo kot vse, kar 

se v življenju skupin in posameznikov skozi čas ohrani in ustali v daljšem obdobju, ali pa kot 

pojav tradicionalnega  ‒ večkrat ponavljajoč dogodek, ki se je ustalil v nekem daljšem 

časovnem obdobju (Bogataj, 1992, Testaniere, 2012). 

Naš odnos do kulturne dediščine lahko razdelimo v več skupin (Bogataj, 1992, Černelič, Krošej, 

2012): romantično nostalgični odnos, negativni odnos, tržni ali ekonomski odnos, razvojno-

inovacijski, inventivni odnos ter strokovni odnos.  

Romantično nostalgični odnos je najbolj razvejan. Sem uvrščamo vse od najrazličnejših oblik 

vznesenosti do različnih oblik nestrokovnosti. Pogost se ta odnos veže na poudarjanje narodne 

zavesti in istovetnosti, velikokrat pa gre celo za pretirano iskanje tipičnosti in originalnosti. 

Pojavlja se na področju vzgoje in izobraževanja, turizma ter med tistim delom našega naroda, 

ki živi zunaj meja Slovenije. Na področju odnosov do dediščine imamo opraviti tudi s pojavi 

folklorizma, ki je nadomestek dediščine in bi ga lahko označili kot ponaredek ali ljubiteljsko 

rekonstrukcijo (Bogataj, 1992, Černelič, Krošej, 2012). 

Negativni odnos do dediščine je najbolj prisoten v različnih oblikah in zvezah. Odnos do 

dediščine je lahko negativen tudi zaradi nepoznavanja in odsotnosti zavesti o njenem sodobnem 
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pomenu. Pojavlja se pri številnih posameznikih, ki zavračajo vse, kar je povezano s preteklostjo. 

Elemente dediščine v bivalni kulturi, notranji opremi, kulinarični kulturi in še nekatere 

posamezniki pogosto ocenjujejo kot svet zaostalosti, elemente staršev in starih staršev ipd. Z 

njihovo zavrnitvijo postanejo kategorično „moderni in sodobni“. Pri nekaterih ljudeh je to 

povezano tudi z žalostnimi spomini na trdo mladost, na svet in okolje, ki se ga sramujejo. 

Velikokrat so namreč elementi dediščine povezani tudi z določitvijo socialnega okolja, ki so 

mu posamezniki v mladosti ali v določeni družbeni ureditvi pripadali (Deu, 2004, Fakin Bajec, 

2011b). Ekstremna oblika negativnega odnosa do dediščine pa je povezana z ideologijo, ki je v 

posameznih spomenikih videla gmotne dokaze vsega, kar je treba uničiti. Ikonoklazem ali 

ikonoborstvo uničevanje spomenikov oziroma nasprotovanje čaščenja svetih podob (Verbinc, 

1968) povezujemo z vladavino bizantinskega cesarja Leona III ter zmago ikonodulov, vendar 

gre za relativno širok fenomen, ki sega od Starega Egipta do danes (Badurina, 2000). Tudi 

ozadja so lahko različna, ob religioznih, ki sicer prevladujejo, so to lahko tudi ideološka, 

politična, kulturna, estetska ali pa zgolj vandalska, ko se posameznik loti razstavnih predmetov 

v galerijah, muzejih ali cerkvah. Uničevanje spomenikov ni prizaneslo skoraj nobenemu 

kulturnemu krogu, obsežne sistematične akcije ali vsaj posamezne primere najdemo povsod, od 

Evrope in Afrike, do Rusije, Indije, Kitajske in Južne Amerike, v zadnjih dveh desetletjih pa je 

do takšnih principov prišlo v islamskih državah (Rak, 2015). 

Tržni ali ekonomski odnos ima svojo bogato zgodovino. Trgovanje s „starinami“ sega daleč v 

zgodovino. Danes je tržni odnos močno v ospredju. Ne gre le za trgovanje, ampak za številne 

oblike le-tega, med njimi preprodajanje in izvoz na tuje. Zbiranje najrazličnejših predmetov, 

nakupi stavb ali celo gradov so postali splošna modna poteza. Zasluga zasebnih zbirk je gotovo 

v tem, da se je veliko stvari ohranilo. Vendar ima ta pojav tudi negativne posledice: ropanje 

dediščine po terenu, prekupčevanje na tuje, nestrokovne restavratorske posege idr. Razvojno-

inovacijski, inventivni odnos razume dediščino kot razvojno kategorijo, ki omogoča inovativno 

sooblikovanje sedanjosti in razvoj prihodnosti ter je osnova za nove ideje in oblikovanje nove 

dediščine. Zadnji primer odnosa do kulturne dediščine predstavlja strokovni odnos, ki ima 

naslednje značilnosti: odkrivanje in raziskovanje, dokumentiranje, ohranjanje in varovanje ter 

predstavitev (Bogataj, 1992, Testaniere, 2012). 

Da bi poenotili razumevanje pojmov, podajamo njihove kratke definicije v tabeli 1. 
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Tabela 1: Kulturna dediščina  

Dediščina 

Predstavlja dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih 

opredeljujemo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih 

in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Lahko jo delimo na:  

‒ vrednote (npr. humanost – bolnišnica Franja), 

‒ izkušnje (npr. način gradnje suhega zidu, brez malte), 

‒ simbole (npr. lipov list kot slovenski simbol), 

‒ življenjske vzorce in pravila, 

‒ ustvarjalnost (npr. arhitektura, slike, kipe), 

‒ dela, ki so rezultat vsega naštetega in ki izpričujejo 

zgodovinsko dogajanje (npr. posebej pomembne 

umetniške, znanstvene ali druge dosežke v razvoju 

skupine/naroda), 

‒ (naravne) redkosti in znamenitosti, ki so jih odkrili, 

raziskali, jih varujejo in ohranjajo za prihodnost. 

Kulturna  

Pridevnik kulturna uporabljamo, ko želimo od človeka ustvarjeno 

dediščino ločevati od naravne dediščine, tiste, ki jo je ustvarila 

narava brez pomoči človeka. 

Istovetnost ‒ identiteta 

Kultura in kulturna dediščina našega prostora dajeta identiteto, ki 

je lastna le nam. Je namreč tista lastnost, s katero nam dediščina 

pomaga pri sooblikovanju lastne, osebne, krajevne, pokrajinske ali 

vsenarodne pojavnosti. 

Tradicija / 

tradicionalno 

Tradicija je v nasprotju z dediščino bolj vrednostno nevtralen 

pojem, v ospredju je pomen predaje, prenosa, nanašanja na 

preteklost in črpanja iz nje; lahko pa tradicionalno pomeni tudi, da 

je nanašanje na preteklost npr. s sestavinami iz preteklosti treba 

šele zagotoviti. Besedo tradicija lahko razumemo kot vse, kar se v 

življenju skupin in posameznikov skozi čas ohrani in ustali v 

daljšem obdobju, ali pa kot pojav tradicionalnega ‒ večkrat 
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ponavljajoč dogodek, ki se je ustalil v nekem daljšem časovnem 

obdobju. 

Odnos do kulturne 

dediščine  

Romantično-nostalgični odnos, negativni odnos, tržni ali 

ekonomski odnos, razvojno-inovacijski, inventivni odnos ter 

strokovni odnos.  

 

2.1.2 Definicije pojmov, ki se navezujejo na pojem ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine 

Za razumevanja in nadaljnje apliciranje pojma kulturna dediščina ter njeno ohranjanje in 

varovanje v pričujoči nalogi je zagotovo uporabna opredelitev iz mednarodne pogodbe – 

Konvencije o varstvu svetovne in naravne dediščine (Convention concerning the protection of 

the world cultural and natural heritage, 1972). S kulturno dediščino so v konvenciji mišljeni 

spomeniki: dela arhitekture, monumentalna kiparska ali slikarska dela, elementi ali strukture 

arheološke narave, napisi, bivalne jame in skupine elementov, ki imajo z zgodovinskega, 

umetnostnega ali znanstvenega vidika izjemno splošno vrednost; skupine stavb: skupine 

samostojnih ali povezanih zgradb, ki pomenijo po svoji arhitekturi, enotnosti ali jemanju z 

okoljem z zgodovinskega, umetnostnega ali znanstvenega vidika izjemno splošno vrednost; 

znameniti kraji: dela človeških rok ali kombinirana dela človeških rok in narave, kakor tudi 

predeli z arheološkimi najdišči vred, ki so z zgodovinskega, estetskega, etnološkega ali 

antropološkega vidika izjemnega splošnega pomena. Aktualni Zakon o varstvu kulturne 

dediščine ne pozna posameznih zvrsti spomenikov, govori le o registrirani kulturni dediščini in 

o kulturnih spomenikih (Podgornik Zaletelj, 2014:285).  

Registrirana dediščina tako predstavlja nepremično, premično ali živo dediščino, vpisano v 

Register (osrednja zbirka podatkov o dediščini, ki jo vodi ministrstvo pristojno za dediščino), 

in ima naslednje lastnosti: predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h 

kulturni raznolikosti, je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih 

regij ali predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov ter njihove povezanosti s 

sedanjo kulturo in prostorom (ZVKD-1, 2008). 

Kulturni spomenik, tudi samo spomenik, predstavlja dediščino, ki je razglašena z odlokom o 

lokalnem ali državnem pomenu. Tako prepoznamo deljenje spomenikov na nepremične ter 

premične spomenike in živo dediščino. Zavod za varstvo kulturne dediščine pripravi predlog 
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za razglasitev spomenika državnega pomena po lastni presoji ali na pobudo koga drugega, ki 

pa se razglasi z aktom vlade, spomenik lokalnega pomena pa z odlokom občine, v sodelovanju 

z okrajnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Predstavlja tudi dediščino, ki je vpisana v 

inventarno knjigo pooblaščenega muzeja (ZVKD-1, 2008). 

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010:3. člen) natančno 

opredeljuje nepremično dediščino:  

‒  »Arheološka najdišča« so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari 

in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z 

ustreznimi strokovnimi postopki. Glede na prostorski položaj deponiranja in odkrivanja 

arheoloških ostalin ločimo kopenska arheološka najdišča (površinske in podpovršinske 

ostaline na kopnem razen ostalin v naravnih podzemnih jamah in kopenskih vodah), 

jamska arheološka najdišča (ostaline v naravnih podzemnih jamah in predjamskih 

prostorih) in podvodna arheološka najdišča (ostaline pod vodo: morsko dno, dno 

vodotokov in jezer). 

‒ »Stavbe« so eno- ali več prostorni grajeni objekti s streho, v katere človek praviloma 

lahko vstopi in so namenjeni bivanju ali opravljanju dejavnosti. K njim sodijo sestavine 

in pritikline, ki so namenjene uporabi (drugi objekt, napeljava, zemljišče) ali olepšanju 

(okrasje, oprema) ali pa so nepogrešljive za njihovo delovanje. Več funkcionalno in 

prostorsko povezanih stavb sestavlja skupino stavb (vrstna hiša, blok, domačija, 

tovarna). Stavbe so dokaz bivanjske kulture, načinov gradnje in funkcionalnih ter 

likovnih umestitev v okolje. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, 

socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo 

gospodarske/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir 

profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju. 

‒ »Parki in vrtovi« so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerjih med grajenimi ali 

oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. So prostori gojenja rastlin, ugodja 

ali sprostitve, vzgoje, izobraževanja in raziskovanja ter izražajo človekovo predstavo o 

prijetnem, varnem okolju. Prostorsko kompozicijo parkov in vrtov sestavljajo zasnova, 

zasaditve rastlin, grajene strukture in likovni elementi, vrtna oprema, vodni motivi 

(tekoče ali stoječe vode), relief, vedute. Parki in vrtovi so s svojevrstnimi izraznimi 

sredstvi odraz in primer preteklega oblikovanja odprtega prostora in hortikulturnega 

znanja. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni 

vrtovi in druge vrtno-arhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov). 
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‒ »Stavbe s parki ali z vrtovi« so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in 

grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z 

vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi 

(kartuzijanski samostan z vrtom, cistercijanski samostan z vrtom). 

‒ »Spominski objekti in kraji« so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja 

spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Spominski 

objekti in kraji služijo spominu kot vrednoti, družbeni pomen imajo zaradi zgodovinske 

pričevalnosti in likovnih kakovosti. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja 

(javni spomenik, mejnik, obcestni kamen, spominska plošča, pil, križ, kapelica), objekte 

in kraje mrtvih (grob, grobišče, pokopališče, grobnica, mrliška vežica, kostnica), kraje 

zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte (partizansko taborišče, partizanska 

bolnišnica), kraje spominjanja na človekovo poselitev ali dejavnost (lokacija stavbe, 

lokacija drugega objekta, opuščena vas). 

‒ »Drugi objekti in naprave« so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavnih delov 

in služijo tistim človekovim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v 

stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in 

tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave (dvigalo, peč, stroj), 

industrijske/gospodarske objekte (kamnolom, rudnik, vodovod, vodnjak, napajališče, 

jez, rake, mlinščica, črpališče, vodni stolp, žičnica), kulturne in vadbene objekte (bazen, 

drsališče, hipodrom, igrišče, letno gledališče, smučarska skakalnica, stadion), objekte 

transportne infrastrukture (pot, cesta, proga, predor, most, pristanišče), objekte urbane 

opreme (stopnišče, javni vodnjak, vodomet, ulična svetilka), signalne ter merilne 

naprave in objekte (opazovalnica, razgledni stolp, svetilnik, preža), zidove in jarke 

(suhozid, ograda, obzidje, strelski jarek). 

‒ »Naselja in njihovi deli« so prostori trajne človekove poselitve, združujejo bivališča z 

javnimi objekti, prostori in funkcijami. Prostori poselitve so z geografskimi, 

zgodovinskimi in drugimi materializiranimi posebnostmi odraz in primer 

gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega in tehnološkega razvoja. Obsegajo 

podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, 

ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči.  

‒ »Kulturna krajina« je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi 

sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in 

dejavnosti, ki soustvarjajo posebne kulturne in družbene vrednote in identiteto regij ter 

države. Kulturna krajina je rezultat součinkovanja človeških in naravnih dejavnikov ter 
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je odraz in primer gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega in tehnološkega 

razvoja družbe. Glede na strukturne značilnosti in krajinske sestavine ločimo kmetijske 

krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine. 

‒ »Ostalo« je zvrst, v katero sodi nepremična dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno 

od naštetih zvrsti. 

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010:5. člen) natančno 

opredeljuje tudi premično dediščino: 

‒ »Orožje« so stvari, namenjene vojskovanju in osebni zaščiti. Poleg strelnih naprav, 

streliva in hladnega orožja v to zvrst sodijo oborožitveni dodatki in bojna vozila (to so 

vozila, na katerih je nameščeno orožje, na primer katapult, tank ali samohodna havbica). 

‒ »Orodje« so stvari in sredstva za pridelavo, obdelavo in predelavo različnih materialov 

ter izdelavo drugih stvari. V to zvrst sodijo orodja in pripomočki, ki so namenjeni 

poljedelstvu, živinoreji, lovu in ribolovu, gozdarstvu, gradbeni, tekstilni in prehrambni 

dejavnosti, izdelavi osebnih in drugih predmetov, ter medicinska in druga oprema. 

‒ »Stavbna oprema« so vse vrste posameznih gradbenih elementov iz različnih 

materialov, posamezni arhitekturni elementi, ornamenti in arhitekturna plastika, 

fragmenti ter vse vrste elementov ljudskega stavbarstva in bivališč za živali. Sem sodijo 

tudi gledališke, filmske in operne scene z vsemi sestavnimi elementi. 

‒ »Bivalna oprema« so stvari, izdelane ali uporabljane kot del notranje opreme 

stanovanjskih in delovnih prostorov. Namenjene so delu, ustvarjanju, počitku, spanju in 

shranjevanju (oblačil, orodja, orožja, pridelkov). Sem sodijo tudi interjerji (atelje, 

spominska soba, kovačija, lekarna, ordinacija, gostilna, trgovina), stvari, v katerih 

pripravljamo, serviramo, prenašamo ali shranjujemo hrano in pijačo (krožnik, lonec, 

namizni in pivski servis). V to zvrst sodijo tudi jedilni pribor in gospodinjski pripomočki 

(zajemalka, kuhalnica, stepalnik, pinja) ter gospodinjski aparati (hladilnik, štedilnik, 

mali gospodinjski aparat). 

‒ »Oblačila in osebni predmeti« so stvari, namenjene zaščiti človeškega telesa (obleka, 

obutev, perilo, vrhnja obleka, pokrivalo), ter oblačilni dodatki in nakit. Sem sodijo še 

oblačila, ki izražajo pripadnost oziroma identiteto (delovno oblačilo, uniforma, 

gledališki kostum). 
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‒ »Prometna in transportna sredstva« so stvari, ki omogočajo lažje in hitrejše premikanje 

ljudi in tovora po kopnem, vodi in zraku, in njihovi deli. 

‒ »Predmeti za igro in prosti čas« so vse vrste igrač in iger, namenjenih razvedrilni 

dejavnosti otrok in odraslih, in tudi predmeti, povezani s preživljanjem prostega časa, 

športom in zabavo ter družabnimi prireditvami. 

‒ »Umetniški predmeti« so umetniške stvaritve ali druga dela vizualne umetnosti, 

primarno ustvarjene zaradi estetskih, kontemplativnih in konceptualnih namenov in ne 

zaradi njihove uporabnosti. V to zvrst sodijo originalna umetniška dela v klasičnih 

medijih (slika, kip, risba, grafika, fotografija), v novejših medijih (tako imenovani novi 

mediji: film, video, instalacija, multimedijska, intermedijska, računalniška, spletna, 

elektronska, kibernetična umetnost) in v drugih oblikah (knjiga umetnikov, mail art, 

topografska/vizualna, konkretna poezija). 

‒ »Predmeti uporabne umetnosti« so predmeti umetne obrti, industrijskega in unikatnega 

oblikovanja. Sem sodijo tudi okrasni rokodelski in industrijski izdelki, pri katerih je 

primarno poudarjena njihova estetska in ne uporabna narava (čipka, lončarski izdelek). 

‒ »Obredni predmeti« so stvari, povezane z religioznim obredjem (religiozna knjiga, 

oblačilo, posodje, religiozni inventar), ljudskim verovanjem in vraževerjem. V to zvrst 

sodijo tudi stvari, povezane s šegami in z obredjem življenjskega ali letnega kroga, 

oziroma oblačila s posebno sporočilnostjo (cerkveno oblačilo, pustni kostum, obredna 

maska). 

‒ »Predmeti komunikacije« so stvari, namenjene različnim načinom komuniciranja med 

posamezniki (pismo, dopisnica, razglednica) ali z javnostjo s pomočjo različnih medijev 

(tiskovina, plakat, oglas, radio, televizor, računalnik, reklamni izdelek, promocijsko 

gradivo). 

‒ »Grbi, zastave, nagrade in priznanja« so stvari, povezane z označevanjem pripadnosti 

državi, skupnosti in združenju, ter stvari, povezane s priznanji za dosežke, dejanja in 

dela. V to zvrst sodijo grbi, zastave, nagrade, priznanja, odlikovanja, plakete, medalje, 

značke, posvetne insignije in podobno. 

‒ »Sredstva za trgovino in bančništvo« so stvari, ki imajo vlogo menjalnega sredstva v 

trgovini in bančništvu: plačilna sredstva, vrednostni papirji, obveznice in podobno. 
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‒ »Predmeti za prikaze in ponazoritve« so stvari iz različnih materialov, ki prikazujejo 

prostor, naselja, stavbe, stroje, predmete, osebe in dogajanja v določenem merilu, skice 

in načrti, zemljevidi, tridimenzionalne kopije ter dokumentarna gradiva in fotografije. 

‒ »Stroji in naprave« so stvari za pogon, serijsko izdelavo in predelavo izdelkov. Sem 

sodijo stroji in deli strojev, ki izkoriščajo tradicionalne in alternativne vire energije. 

‒ »Predmeti izobraževanja, znanosti in tehnike« so predmeti, namenjeni izobraževanju, 

in izvirni inštrumenti ter pripomočki, ki so se uporabljali za namene izumiteljskega 

raziskovanja na področju znanosti in tehnike, vključno s prototipnimi izdelki, ki so bili 

rezultat tega procesa. 

‒ »Geološki predmeti« so fosili in paleontološko gradivo, minerali in mineraloško 

gradivo, kamnine in petrološko gradivo, rude in gradivo rud, premog in gradivo 

premogov. 

‒ »Botanični predmeti« so vzorci rastlin skupaj s predmeti za njihovo shranjevanje 

(herbarijski primerek, herbarijska pola, herbarijska škatla, knjiga herbarij, vzorec lesa). 

‒ »Zoološki predmeti« so suho preparirano gradivo vretenčarskega in nevretenčarskega 

izvora (dermoplastika, meh, lobanja, skelet, jajce), gradivo, shranjeno v fiksativu, 

zamrznjeno gradivo, mikroskopski preparati in podobno. 

‒ »Človeški ostanki« so ostanki (delov) človeškega telesa, ki jih hranijo muzeji v svojih 

zbirkah kot kulturno občutljivo gradivo (človeško okostje, mumija, vsebina žare, 

relikvija). 

‒ »Glasbila« so priprave, ki izkoriščajo človeške in mehanske sile ali električno energijo 

za izvajanje zvokov določene višine, zvenov določljivih sestavin in ritmično urejenih 

šumov. Razvrščamo jih glede na to, kakšna je snov, ki v glasbilih prvenstveno niha 

(idiofon, membranofon, kordofon, aerofon, elektrofon). 

‒ »Drugi predmeti zgodovinskega pomena« so predmeti premične dediščine, ki jih ni 

možno uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih zvrsti. 

 

V Ustavi Republike Slovenije (1991) je zapisano, da je glavna vloge države skrbeti za 

ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter da je vsak posameznik dolžan v skladu 

z zakonom varovati kulturne spomenike, saj je zaradi kulturne, znanstvene in splošne identitete 
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naroda ohranjanje in varovanje kulturne dediščine v državnem interesu (Council of Europe 

Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, 2005).  

V slovenski terminologiji se je do konca 20. stoletja uporabljal pojem varstvo kulturne 

dediščine za vsa dela v zvezi s kulturno dediščino (Erhartič, 2014:27), varstvo kot oznaka za 

stroko, ki »varuje spomenike« (spomeniškovarstvena stroka), ter kot sinonim konservatorstvo 

(Pirkovič, 2012:4). Ker so pojmi na področju ohranjanja in varovanja kulturne dediščine široki, 

so se v zadnjem času izoblikovali posamezni pojmi, ki natančneje opredeljujejo namen glede 

na obseg in vsebino nalog. Tako najširši pojem predstavlja ohranjanje (angl. conservation) 

kulturne dediščine, ker združuje vrsto politik, strategij, zakonskih, upravnih in strokovnih 

ukrepov in dejavnosti z dediščino (Pirkovič, 2012:5). V literaturi se pojavlja tudi pojem zaščita 

(ang. preservation), ki naj bi predstavljal konkretne ukrepe in aktivnosti, katerih namen je 

preprečevati nepopravljivo, odvračati nepotrebne spremembe in zavirati slabšanje stanja 

dediščine (Pirkovič, 2012:5), kar pa drugi avtorji navajajo kot sinonim pojmu ohranjanje – angl. 

conservation (Castellanos, Descamps, 2008:142).  

Varstvo (ang. protection) je podrejen pojem in obsega predvsem zakonske mehanizme in 

upravno oziroma strokovno dejavnost (Pirkovič, 2012:5). Mednarodne organizacije (Unesco, 

Svet Evrope idr.), pripravljajo varstvene dokumente za naravno in kulturno dediščino. 

Mednarodna priporočila lahko določajo le splošna načela in postopke, ki pa morajo biti ustrezno 

interpretirani in nadgrajeni z nacionalnimi normami in standardi. Obravnavajo predvsem 

minimalne ukrepe in organizacijske postopke za ustrezna ravnanja in metode dela, po drugi 

strani pa vsaki državi prepuščajo, da zase določi obseg in stopnjo zaščite dediščine, torej tudi 

njeno definicijo. Deklaracije, resolucije, listine, vodila ipd. so predvsem najrazličnejša gradiva 

za strokovnjake z varstvenega in sorodnih področij. Vsebine teh dokumentov niso zakonsko 

obvezujoče in so le usmeritve za kakovostnejše varstvene postopke, vsebine in tipe dediščine 

(Delak Koželj, 2013:203). Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008) v tretjem členu 

razlaga definicije pojmov, kjer posebej poudarja pojma varstvo in varovanje. Pojem varstvo 

predstavlja pravne, upravne, organizacijske, finančne in druge ukrepe države, pokrajin in občin, 

namenjene obstoju in obogatitvi dediščine, katere ukrepe varstva, razen pravnih in upravnih, 

izvajajo tudi drugi subjekti varstva – kar razumemo kot dejavnost, ki jo izvajajo posebej za to 

ustanovljeni organi oblasti in organizacije (javne službe varstva). Pojem varovanje pa 

predstavlja takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo omogoča obstoj 

vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu – kar razumemo kot različne 

dejavnosti na kulturni dediščini, ki pripomorejo k fizični ohranitvi dediščine, s strani lastnika 
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in pod vodstvom strokovnjakov službe varstva (konservatorjev). V mednarodnih dokumentih s 

področja ohranjanja in varovanja/varstva kulturne dediščine in v nacionalnih ureditvah smo v 

zadnjih šestdesetih letih priče spremembam v pristopu k predmetu varovanja/varstva – zakaj in 

kako je treba dediščino varovati. Če je bilo prej varstvo usmerjeno v posamične objekte in 

skupine objektov, z izrazitimi dediščinskimi lastnostmi in simbolnimi vrednotami s stališča 

nacionalne identitete (spomeniki), se je potem pozornost strokovnjakov za dediščino usmerila 

tudi na varovanje objektov z manj izrazitimi dediščinskimi vrednotami, v zadnjem obdobju pa 

predvsem na večja območja, kot je npr. kulturna krajina (Pirkovič, 2012:5). Pri stavbni dediščini 

je v preteklosti glavno delo strokovnjakov za dediščino (konservatorjev) predstavljalo 

ohranjanje fizičnih struktur (konserviranje) in obnavljanje (restavriranje), danes pa je 

pomembno predvsem, kako ohranjamo bistvene vrednote stavbne dediščine in hkrati 

omogočamo spremembe z njeno prenovo/spremembe ob ohranitvi obstoječega (Šmid, 2010). S 

tem prispevamo k oživitvi in dolgoročni uporabi dediščine in posredno k ureditvi socialnih vezi 

v območjih dediščine in k trajnostnemu, tudi gospodarskemu razvoju v teh območjih (Pirkovič, 

2012).  

Konservatorji so strokovnjaki z različnih področij (arhitekti, arheologi, konservatorji-

restavratorji, etnologi, krajinski arhitekti idr. ), ki so pri svojem delu zavezani k uporabi 

najvišjih načel in standardov s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

(Castellanos, Descamps, 2008). Za konservatorskega strokovnjaka se šteje vsak, ki ima 

primerno izobrazbo, znanje, sposobnost in izkušnje, s katerimi lahko oblikuje in izvaja 

dejavnosti v skladu z etičnim kodeksom. Izraz zato vključuje strokovnjake, ki imajo po navadi 

naziv s svojega področja (konservator-restavrator, konservator-arhitekt, konservator-krajinski 

arhitekt idr.) kot tudi druge strokovnjake, kot so različni inženirji, tehniki, učitelji idr. (Code of 

Ethics and Guidelines for Practice, 2000).  

V pričujoči nalogi izraz ohranjanje predstavlja različne procese, ukrepe in dejavnosti, s ciljem 

ohranjanja materialne kulturne dediščine ter njenega kulturnega pomena za sedanje in prihodne 

generacije (The Burra Charter, 1999). Osnovne aktivnosti v okviru ohranjanja materialne 

kulturne dediščine predstavljajo trije različni strokovni posegi ‒ preventivna konservacija, 

konservacija ter restavracija (ICOM-CC, 2008).  

Pojem preventivna konservacija predstavlja procese in dejanja, katerih cilj je preprečevanje ali 

zmanjševanje oziroma nadaljnje poslabšanje ali izguba materialne kulturne dediščine. Postopki 

in aktivnosti so indirektne narave – ne posegajo v material oziroma njegovo strukturo ter ne 

spreminjajo njegov videz. Pod pojmom preventivna konservacija razumemo primerno izvajanje 
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postopkov na področjih, kot so razsvetljava, okolijski pogoji; kakovost zraka, celostno zatiranje 

škodljivcev, ravnanje; pakiranje in prevoz, razstava, skladiščenje, vzdrževanje, uporaba, 

varnost; varstvo pred požarom in pripravljenost ter odziv v nujnih primerih (Code of Ethics and 

Guidance for Practice, 2000). Vzdrževanje kulturne dediščine tako predstavlja različna dejanja, 

s katerimi želimo ohranjati osnovno materijo predmetne kulturne dediščine ter tako preprečiti 

drastične posege zaradi zanemarjanja (The Burra Charter, 1999).  

 

 

Slika 1: Preventivna konservacija ‒ zaščita in skladiščenje muzejskih zbirk britanskih muzejev v času 2. svetovne vojne.  

 

Slika 2: Preventivna konservacija arhitekturne dediščine – zaščita portala pred iztrebki ptic. 

  

Slika 3: Preventivna konservacija zbirke v času prenove muzeja.  

 

Pojem konserviranje ali kurativno konserviranje (Vokić, 2010) materialne kulturne dediščine 

predstavlja dejanja, ki so izvedena neposredno na predmetu ali skupini predmetov z namenom 

preprečevanja nadaljnjih škodljivih vplivov in propadanja. Posegi konserviranja lahko 

spremenijo sam videz materije. Pod pojmom konserviranje materialne kulturne dediščine tako 
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razumemo dejanja, kot so dezinfekcija tekstila, desalinizacija keramike, dehidracija vlažnega 

arheološkega materiala, stabilizacija korozije kovin, konsolidacija (utrjevanje) stenske slike, 

impregnacija kamnite skulpture, odstranjevanje plevela iz mozaika idr. (Petzet, 2004). V okviru 

stavbne dediščine pojem konserviranje predstavlja vzdrževanje strešnih kritin, stenskih ometov, 

tlakov, beležev, stavbnega pohištva ipd. Preventivno vzdrževanje je močno orodje, s katerim 

preprečimo propadanje in se izognemo obsežnim konservatorsko-restavratorskim posegom 

(Castellanos, Descamps, 2008). 

 

 

Slika 4: Konserviranje stenske slike ‒ konsolidacija odstopajočih delcev. 

  

Slika 5: Konservacija kamna (kapitel, Peristil, Split) ‒ pred in po odstranitvi različnih nanosov. 

  

Slika 6: Konservacija kamna ‒ desalinizacija (odstranjevanje soli) kapitela, Peristil, Split. 
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Tretji pojem, ki predstavlja enega od posegov v okviru pojma ohranjanja kulturne dediščine, je 

restavriranje. Beseda restavracija je latinskega izvora in v dobesednem prevodu pomeni 

obnovitev ali postavitev v prejšnje stanje (Verbinc, 1968). Restavriranje predstavlja neposredna 

dejanja in ukrepe, katerih cilj je olajšati prepoznavnost, razumevanje in uporabo predmetov 

kulturne dediščine. Proces restavriranja je visoko specializirana dejavnost, katere cilj je ohraniti 

in razkrivati estetsko in zgodovinsko plat kulturne dediščine na temelju spoštovanja 

originalnosti materiala in verodostojnosti virov (The Venice Charter, 1964). Ukrepi se izvajajo, 

ko je predmet izgubil del prepoznavnosti oziroma otrpel poslabšanje materije. Z restavriranjem 

privedemo predmet do čim bolj vernega prikaza njegove izgubljene podobe (Castellanos, 

Descamps, 2008), ki pa temeljijo na spoštovanju originalnosti z zmožnostjo reverzibilnosti ‒ 

dodani novi materiali morajo omogočati njihovo odstranitev (Petzet, 2004). V praksi vračanje 

v prvotno ali nekdanje stanje ni uresničljivo, ker je restavracija vselej le interpretacija 

preteklega stanja. Restavriranje običajno sledi konserviranju, a ga v nobenem primeru ne sme 

nadomeščati. Obseg restavriranja je vselej odvisen od konteksta, v katerem se bo objekt v 

prihodnje nahajal. Restavracija predstavlja konservacijo avtentične substance, a golo 

ohranjevanje presega in dopolnjuje okrnjene ali poškodovane vrednote. Namen restavracije ni 

»zažareti v novem«, ker bi to pomenilo obsežne predelave, izgubo originalne substance in 

ponarejanje. Cilj je ohranjati estetske in historične vrednote spomenika ter večati njegovo 

povednost. Restavriranje v sodobnem konservatorstvu mora temeljiti na doslednem 

spoštovanju ohranjene originalne materialne substance in na avtentični dokumentaciji (Sapač, 

2008:35).  

Dokumentacija porazumeva obstoječe arhivske podatke, ugotovitve ter posege o posamezni 

kulturni dediščini kot tudi sprotno, sistematično zbiranje in beleženja podatkov z namenom 

določitve ali predložitve dokazov o dejstvih ali pričevanjih, ki bodo dostopne naslednjim 

generacijam (Letellier, 2007). K nalogam restavriranja spada obravnava poškodovanih mest, ki 

predstavljajo negativni estetski vpliv in otežujejo razumevanje ter berljivost spomenika. 

Dodatki in retuše so koristni za ponovno vzpostavitev razpoznavnosti estetske in historične 

povednosti spomenika. Dodatki se morajo na nadrobnem opazovanju dovolj dobro razlikovati 

od originala in morajo biti izvedeni v materialih, ki jih je mogoče kasneje brez težav ponovno 

odstraniti (Sapač, 2008:35).  
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Slika 7: Oljna slika pred in po restavratorskem posegu (retuša). 

 

 

Slika 8: Mavčni kip pred in po restavratorske posegu. 

 

 

Slika 9: Arheološki material pred in po restavratorskem posegu. 

 

Za razumevanje posebnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je pomembno 

razumevanje pomena originalnosti materialne dediščine kot tudi pomena avtentičnosti kulturne 

dediščine. Originalnost, neponovljivost materialne kulturne dediščine; beseda original je 

latinskega izvora in v prevodu predstavlja izvirnik ali izvirno delo (Verbinc, 1968). Ta termin 

označuje neponovljivo, enkratno, inovativno in edinstveno izvedbo določenega izdelka. Vsak 

poseg v substanco originala nepopravljivo reducira njegovo vrednost in pomen. Original je 

nenadomestljiv. Nemogoče je narediti dvojnik originala. Različne kopije in rekonstrukcije 
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arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine lahko spominjajo na original in deloma ponovijo 

njegove značilnosti ter omogočajo psihološko pomoč pri izgubah, a nikoli ne morejo biti 

alternativa k ohranjevanju originalov. Pri ohranjanju in varovanju premične in nepremične 

kulturne dediščine je eno bistvenih vprašanj odnos do originala. Z razvojem sodobnega 

ohranjanja materialne kulturne dediščine se je utrdila zavest, da materija predstavlja vir za 

umetnostne, kulturne in popolnoma splošno družbeno relevantne dejavnosti. Takšno 

razumevanje kulturne dediščine je pripeljalo do spoznanja, da je pojem avtentičnost več ne 

enačimo s pojmom prvotnega stanja, ampak da se upoštevajo tudi kasnejše spremembe (Sapač, 

2008:34). Avtentičnost kulturne dediščine; pojem avtentičnost izhaja iz starogrške besede 

authentikos in pomeni pravo, pristno, izvirno, verodostojno (Verbinc, 1968). Pojma 

avtentičnosti ne moremo poistovetiti s pojmom originalnost materije. Avtentičnosti ni mogoče 

nujno in popolnoma vezati na originalni material, temveč tudi na samo idejo, duhovnost, 

sporočilnost kulturne dediščine. Z izmenjevanjem originalnega gradiva in struktur in 

ponavljanjem ter vračanjem izgubljenih delov se avtentičnost materialne kulturne dediščine 

manjša, a se na takšen način vrača in ponovno poudarja idejna avtentičnost (Sapač, 2008:34). 

Da bi poenotili razumevanje pojmov, podajamo njihove kratke definicije v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Pojmi, ki se navezujejo na pojem ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. 

Avtentičnost 

kulturne 

dediščine 

Avtentičnosti ni mogoče nujno in popolnoma vezati na originalni 

material, temveč tudi na samo idejo, duhovnost, sporočilnost kulturne 

dediščine. Z izmenjevanjem originalnega gradiva in struktur in 

ponavljanjem ter vračanjem izgubljenih delov se avtentičnost materialne 

kulturne dediščine manjša, a se na takšen način vrača in ponovno 

poudarja idejna avtentičnost (Sapač, 2008). 

Dokumentiranje 

dediščine 

Vsebuje predvsem: evidentiranje gradiva, zbiranje podatkov za 

inventarizacijo enote dediščine, evidentiranje njenega stanja in 

ogroženosti ter dokumentiranje posegov (ZVKD-1, 2008). Vključuje 

obstoječe arhivske podatke, ugotovitve ter posege o posamezni kulturni 

dediščini kot tudi sprotno, sistematično zbiranje in beleženja podatkov z 

namenom določitve ali predložitve dokazov o dejstvih ali pričevanjih, ki 

bodo dostopne naslednjim generacijam (Letellier, 2007). 
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Celostno 

ohranjanje 

dediščine  

Je sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljata nadaljnji obstoj in obogatitev 

dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje 

(ZVKD-1, 2008). 

Konservacija 

(tudi kurativna 

konservacija)  

So dejanja, ki so izvedena neposredno na predmetu ali skupini predmetov 

z namenom preprečevanja nadaljnjih škodljivih vplivov in propadanja 

(npr. dezinfekcija tekstila, desolarizacija keramike, dehidracija vlažnega 

arheološkega materiala, stabilizacija korozije kovin, konsolidacija ali 

utrjevanje stenske slike, impregnacija kamnite skulpture, odstranjevanje 

plevela iz mozaika idr.). 

Konservator 

So strokovnjaki z različnih področij (arhitekti, arheologi, konservatorji-

restavratorji, etnologi, krajinski arhitekti idr. ), ki so pri svojem delu 

zavezani k uporabi najvišjih načel in standardov s področja ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine (Castellanos, Descamps, 2008). 

Konservatorski 

načrt 

Je dokument, ki zavzema različne kombinacije pisnih, vizualnih, avdio 

in elektronske vsebin (Castellanos, Descamps, 2008), katerih cilj je 

natančno zabeleženje vseh korakov posega v materialno kulturno 

dediščino. Konservatorski načrt za prenovo je obvezni sestavni del 

občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim se načrtuje 

celovita prenova območja naselbinske dediščine, kulturne krajine ali 

območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur. 

S konservatorskim načrtom za prenovo se zagotovi upoštevanje 

družbenega pomena in razvojnih možnosti dediščine pri prostorskem 

načrtovanju (Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo, 2010).  

Kulturni 

spomenik  

Je dediščina, ki je razglašena z odlokom o lokalnem ali državnem 

pomenu – spomenik lokalnega ali državnega pomena (ZVKD-1, 2008). 

Materialna 

oziroma snovna 

dediščina 

So glede na svojo pojavnost v prostoru posamične stavbe, skupine stavb, 

območja, predmeti in zbirke predmetov (ZVKD-1, 2008). 

Nacionalno 

bogastvo 

Je premičnina, ki sodi v eno izmed zvrsti dediščine, zaradi njihovega 

pomena je omejen iznos ali izvoz iz Republike Slovenije ter so določeni 

ukrepi v zvezi s trgovanjem in hranjenjem (ZVKD-1, 2008).  
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Nematerialna 

oziroma 

nesnovna  

dediščina 

So znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in vrednote, kot jih 

zaznavajo in uresničujejo ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem, uporabo, 

razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in prihodnjim 

rodovom. 

Nepremična 

dediščina 

So nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v 

register dediščine (ZVKD-1, 2008). Razvrščamo: arheološka najdišča, 

stavbe, parke in vrtove, stavbe s parki in vrtovi, spominske objekte in 

kraje, druge objekte in naprave, naselja in njihove dele, kulturno krajino 

in med ostalo, kar ni mogoče razvrstiti v našteto (Pravilnik o seznamih 

zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

Ohranjanje 

kulturne 

dediščine  

So različni procesi, ukrepi in dejavnosti, s ciljem ohranjanja materialne 

kulturne dediščine ter njenega kulturnega pomena za sedanje in prihodnje 

generacije. Osnovne aktivnosti v okviru ohranjanja materialne kulturne 

dediščine predstavljajo trije različni strokovni posegi ‒ preventivna 

konservacija, konservacija (tudi kurativna konservacija) ter restavracija. 

Originalnost 

kulturne 

dediščine  

Je neponovljiva, enkratna, inovativna in edinstvena izvedba določenega 

izdelka. Vsak poseg v substanco originala nepopravljivo reducira 

njegovo vrednost in pomen. Original je nenadomestljiv. Nemogoče je 

narediti dvojnik originala. Različne kopije in rekonstrukcije arhitekturne, 

slikarske in kiparske dediščine lahko spominjajo na original in deloma 

ponovijo njegove značilnosti ter omogočajo psihološko pomoč pri 

izgubah, a nikoli ne morejo biti alternativa k ohranjevanju originalov. 

Premična 

dediščina 

So premičnine ali zbirke premičnin z vrednotami dediščine (ZVKD-1, 

2008). Razvrščamo: orožje, orodje, stavbno opremo, bivalno opremo, 

oblačila in osebne predmete, prometna in transportna sredstva, predmete 

za igro in prosti čas, umetniške predmete, predmete uporabne umetnosti, 

obredne predmete, predmete komunikacije, grbe, zastave, nagrade in 

priznanja, sredstev za trgovino in bančništvo, predmete za prikaze in 

ponazoritve, stroje in naprave, predmete za izobraževanje, znanost in 

tehnike, geološke predmete, botanične predmete, zoološke predmete, 

človeške ostanke, glasbila in druge zgodovinske predmete, ki jih ni bilo 
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mogoče razvrstiti v našteto (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in 

varstvenih usmeritvah, 2010). 

Preventivna 

konservacija  

So procesi in dejanja, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje 

oziroma nadaljnje poslabšanje ali izguba materialne kulturne dediščine. 

Postopki in aktivnosti so posredne narave – ne posegajo v material 

oziroma njegovo strukturo ter ne spreminjajo njegovega videza. Pod 

pojmom preventivna konservacija razumemo primerno izvajanje 

postopkov na področjih, kot so razsvetljava, okolijski pogoji; kakovost 

zraka, celostno zatiranje škodljivcev, ravnanje; pakiranje in prevoz, 

razstava, skladiščenje, vzdrževanje, uporaba, varnost; varstvo pred 

požarom in pripravljenost ter odziv v nujnih primerih. 

Registrirana 

dediščina 

Je nepremična, premična ali živo dediščino vpisano v Register (osrednja 

zbirka podatkov o dediščini, ki jo vodi ministrstvo pristojno za dediščino) 

in ima naslednje lastnosti: predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali 

dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti, je pomemben del prostora ali 

dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali predstavlja vir za 

razumevanje zgodovinskih procesov ter njihove povezanosti s sedanjo 

kulturo in prostorom. 

Restavriranje  

So neposredna dejanja in ukrepi, katerih cilj je olajšati prepoznavnost, 

razumevanje in uporabo predmetov kulturne dediščine, z vračanjem v 

njegovo prvotno oziroma nekdanje stanje s pomočjo dodajanja 

manjkajočih delov ali odvzemanjem poznejših odvečnih dodatkov. 

Restavriranje v sodobnem konservatorstvu mora temeljiti na doslednem 

spoštovanju ohranjene originalne materialne substance in na avtentični 

dokumentaciji. K nalogam restavriranja spada obravnava poškodovanih 

mest, ki predstavljajo negativni estetski vpliv in otežujejo razumevanje 

ter berljivost spomenika. Dodatki in retuše so koristni za ponovno 

vzpostavitev razpoznavnosti estetske in historične povednosti 

spomenika. Dodatki se morajo na nadrobnem opazovanju dovolj dobro 

razlikovati od originala in morajo biti izvedeni v materialih, ki jih je 

mogoče kasneje brez težav ponovno odstraniti (Sapač, 2008). 
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Varovanje 

kulturne 

dediščine 

Varstvo (ang. protection) obsega predvsem zakonske mehanizme in 

upravno oziroma strokovno dejavnost (Mlakar, 2004a).  

Varstveno 

območje 

dediščine 

Zavzema območja arheološke dediščine ali kulturne krajine, saj se 

nanaša na preprečevanje uničenja in okrnjenja kulturne dediščine v 

širšem prostoru (ZVKD-1, 2008). 

»Živa« 

dediščina« 

So nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine 

in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina 

predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi 

posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot 

odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino (ZVKD-1, 2008).  

»Živa« 

mojstrovina« 
Je živa dediščina, ki je razglašena za spomenik (ZVKD-1, 2008). 

 

2.1.3 Skrb za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine skozi različna obdobja 

 

Za začetek mednarodnega sistema varovanja kulturnih dobrin bi lahko šteli določilo delfske 

zveze starogrških držav iz okoli leta 1100 pred Kr., ki prepoveduje rušenje mest do temeljev 

(Petrič, 2000:8). Prav tam avtor navaja prva kodificiranja pravil bojujočih se strani v času 

ameriške državljanske vojne v 19. stoletju, ki narekujejo, da je treba obravnavati kulturne 

dobrine kot zasebno lastnino, ki ne more biti predmet zaplembe ali prisvojitve in se mora 

varovati pred poškodbami. Druga novodobna prizadevanja za mednarodno varstvo so bila na 

konferenci v Bruslju leta 1874, ki je imela namen kodificirati vojno pravo. Osnutek ni bil 

sprejet, so pa v njem zapisana načela, ki zadevajo tudi kulturne dobrine in so v teoriji in praski 

prevladovala vse do sprejetja Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega 

spopada, leta 1954. Haaška konvencija o pravilih vojskovanja na kopnem iz leta 1899 vsebuje 

dvoje pravil o varstvu kulturnih dobrin. 27. člen določa, da je potrebno pri obleganju in 

bombardiranju ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo objekti in zgradbe, namenjeni umetnosti, 

znanosti in religiji. Te objekte je treba označiti, napadalec pa mora biti o tem obveščen. Drugo 

določilo prepoveduje plenjenje, uničevanje in poškodovanje teh stavb, zgodovinskih 

spomenikov, umetniških in znanstvenih del. Če so le-ti last države, se obravnavajo kot zasebna 
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lastnina. To dvoje je potrdila tudi Haaška konvencija o pravilih in običajih vojskovanja na 

kopnem, iz leta 1907 (Petrič, 2000:8). Tako opredeljeno varovanje pa ni preprečilo velike škode 

na spomenikih, kar se je pokazalo v prvi svetovni vojni, saj varnostni ukrepi niso zadostovali 

napredku vojaške tehnike. Pred drugo svetovno vojno je bil leta 1935 podpisan prvi mednarodni 

dogovor, posvečen izključno varovanju kulturnih dobrin v vojni nevarnosti, imenovan 

Washingtonski pakt, tudi Roerichov pakt (prav tam). Temeljna načela tega dogovora so 

naslednja:  

‒ kulturnemu bogastvu pripadata enako spoštovanje in varstvo v mirnem in vojnem času;  

‒ kulturno bogastvo velja za naturalno dobrino, ki jo morajo spoštovati in varovati 

vojskujoče se države; 

‒ varstvo uživajo vsi zgodovinski spomeniki, muzeji, znanstvene, umetniške, 

izobraževalne in kulturne ustanove, tako v javni kot zasebni lasti, ter osebje omenjenih 

ustanov; 

‒ kulturno bogastvo pod varstvom se zaznamuje s posebno zastavo. 

Pod okriljem Društva narodov je Mednarodni muzejski urad pripravil osnutek konvencije o 

varstvu zgodovinskih stavb in umetnin v času vojne. Osnutek je bil predložen Društvu narodov 

jeseni 1938. Njegovo sprejetje je prehitela druga svetovna vojna, zato so še vedno veljale 

omenjene haaške konvencije. V tem osnutku se spomeniki in umetniška dela ne varujejo le kot 

nacionalna, temveč kot svetovna dediščina, ki jo je treba varovati v dobro vsega človeštva. 

Poglavitna naloga konvencije bi bila zagotoviti varstvo ogroženih spomenikov in umetnin že v 

mirnem času. Osnutek je predvideval tudi seznam, organizacijo in nadzor zavarovanih 

zaklonišč za najdragocenejše kulturne zaklade, ki naj bi imela mednarodni položaj. Prav tako 

je predvideval nevtralnost zavarovanih območij s spomeniki. Posledice druge svetovne vojne 

so botrovale ustanovitvi več mednarodnih organizacij, katerih naloga je mednarodno delovati 

za varovanje kulturne dediščine (Petrič, 2000). Leta 1946 je bil ustanovljen UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), njegova prva konvencija je bila 

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, imenovana tudi Haaška 

konvencija iz leta 1954 (Stokin, 2014).  

Razvoju skrbi za dediščino in standardov, ki niso neposredno povezani z vojnim stanjem, lahko 

sledimo predvsem od leta 1931, ko so bili na konferenci v Atenah prvič na mednarodni ravni 

ustvarjeni temelji za strokovno razmišljanje o konservatorstvu (The Athens Charter for the 

Restoration of Historic Monuments, 1931, Stokin, 2014:329) ter so bila predpisana merila za 
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dokumentiranje dediščine in priporočila za sodelovanje različnih strok (interdisciplinarni 

pristop varovanja dediščine). Leta 1964 je bilo v Benetkah na drugem kongresu arhitektov in 

specialistov za zgodovinske objekte sprejetih trinajst resolucij, ki jih poznamo kot mednarodno 

listino o restavratorstvu, bolj znano kot Beneško listino (The Venice Charter 1964, Stokin, 

2014:329). Vzporedno z Beneško listino je bil pod pokroviteljstvom organizacije UNESCO leta 

1965 ustanovljen Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja kot nepolitično in 

nedržavno združenje ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), ki je danes 

posvetovalni organ UNESCA na področju nepremične kulturne dediščine. Sprejetih je bilo več 

kot 40 različnih listin. Ta priporočila, deklaracije in resolucije so bili podlaga za nastanek 

mednarodnih pogodb (konvencij), predpisov Evropske unije (direktive), ki so bistveno 

pripomogli k razvoju kulturne politike (Stokin, 2014:329). Med najbolj priznane mednarodne 

dokumente nedvomno sodi Konvencija o varstvu kulturne in naravne dediščine (Convention 

concerning the protection of the world cultural and natural heritage, 1972), ki je močno vplivala 

na organiziranost službe varstva, predvsem na Zakon o varstvu kulturne in naravne dediščine 

iz leta 1981 in posredno na razvoj in varovanje arheološke dediščine pri nas (Stokin, 2014:330). 

Če je bilo v prejšnjem stoletju konservatorstvo osredotočeno na posamezne spomenike in 

spomeniška območja, kasneje na urbana mestna jedra, se danes prav na podlagi Konvencije o 

svetovni dediščini usmerja v integralno in kompleksno varovanje velikih industrijskih 

kompleksov (na primer Idrija), arhitekturne dediščine 20. stoletja (na primer arhitekturna 

dediščina Plečnika), velikih naravnih in kulturnih parkov ali rezervatov, kulturnih krajin iz 

različnih zgodovinskih obdobij, naravnih rezervatov velikega obsega, muzejev na prostem in 

ekomuzejev ter na koncu velikih transnacionalnih območij naravnih parkov (prav tam).  

Prvi zabeleženi viri, ki pričajo o človekovi potrebi ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, 

segajo v antiko. Plinij starejši je v svojem obširnem delu Naravoslovje omenjal, da kipe ščitijo 

sloji barve, ki jih obvarujejo poškodb, različni laki, ki ščitijo predmete od umazanije ter 

priporočal, da so slike pokrite s tkanino ter odkrite po potrebi (Stanley Price, 1996). Vitruvij v 

svojih knjigah O arhitekturi na enciklopedijski način beleži visoko razvito znanje o materialih, 

procesih in tehnikah gradnje z namenom preprečevanj notranjih vzrokov propadanja: npr. z 

izgradnjo dvojne stenske konstrukcije pri izdelavi fresk, da bo zrak lahko krožil, nanos več 

slojev ometov, da bo trajnejši ipd. Prav tako zasledimo priporočilo, da v prostorih, kjer se 

nahajajo umetnine, ne kurimo ognja oziroma sveč (Vitruvios, 2009). Od 17. stoletja dalje se v 

Angliji pojavljajo zapisana priporočila o skrbi za stavbno dediščino, njeno opremo in dekor, ki 

so se prej prenašali ustno iz roda v rod. V priročnikih tako lahko zasledimo priporočila, kako z 
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različnimi zastori varujemo opremo in umetniška dela pred soncem (Whatman, 2014) kot tudi 

priporočila o arhitekturnem videzu, gradbenih materialih in ventilaciji (Betton, 2014). V 18. 

stoletju se pojavijo tudi zapisi o skrbi za knjižnim gradivom v arhivih (Simon, 2014) ter 

natančna navodila o različnih nevernostih, ki pretijo knjigam (Blades, 2014).    

Med prvimi znanimi primeri obnavljanje likovne dediščine na slovenskih tleh se pojavljajo na 

stenskih slikah. Janez Aquila je že leta 1393 v okviru gotizacije cerkve v Turnišču obnavljal in 

dopolnjeval stenske slike v prvotni romanski apsidi cerkve. Prenovitveni posegi v preteklosti 

so bili grobi ter z namenom prilagoditve za potrebe nove uporabe in okusa. Starejše stenske 

poslikave so ob takšnih posegih pogosto nakljuvali, delno odbili, ometali, preslikali ali prekrili 

z beleži. Slikam na platnu so spreminjali obliko, na novo podlepljali, utrjevali in preslikali v 

maniri tistega časa. Zaradi stilskih sprememb notranjščine cerkva so mnogokrat spreminjali 

oltarno arhitekturo ali posamezne dele plastik (Kavčič, Klančar, 2014:194).  

Ustanovitev Centralne komisije za spomeniško varstvo na Dunaju sredi 19. stoletja je sprožila 

sistematično in strokovno proučevanje spomeniško-varstvene problematike. Avstrijska 

centralna komisija je leta 1913 imenovala Franceta Steleta za deželnega konservatorja za 

Kranjsko. Po letu 1919 se je znotraj države SHS formiral Spomeniški urad za Slovenijo. V 

drugi svetovni vojni so številni spomeniki utrpeli materialno škodo, mnogo jih je bilo med 

vojno ali po njej uničenih, poškodovanih ali izropanih. Po vojni je bila z razlastninjenjem 

pomembnega deleža stavbne dediščine, njenim simbolnim razvrednotenjem in dolgoletnim 

neustreznim upravljanjem storjena velika škoda na področju odnosa do dediščine, ki se je med 

laično javnostjo obdržal še desetletja po drugi svetovni vojni (Kavčič, Klančar, 2014:194). V 

letu 1945 je bil kot naslednik nekdanjega spomeniškega urada za Slovenijo ustanovljen Zavod 

za varstvo spomenikov LRS. Ta na začetku ni imel restavratorske delavnice in strokovnega 

kadra. Leta 1950 je pod okriljem zavoda ustanovljen restavratorki oddelek v prostorih Narodne 

galerije. V letu 1954 je bila ustanovljena Specialka za konserviranje in restavriranje likovnih 

umetnin na Akademiji za likovno umetnost (leta 1996 pa je bil ustanovljen samostojen 

oddelek). Z Zakonom o varstvu kulturnih spomenikov v LR Sloveniji so bili po letu 1961 iz 

spomeniških komisij pri okrajih organizirani regionalni zavodi, kasneje območne enote zavoda, 

znotraj katerih so začele delovati restavratorske delavnice ali posamezni restavratorji, ki še 

danes vodijo številne operativne naloge ter manj obsežne konservatorsko-restavratorske posege 

na svojem območju. Leta 1983 je bila kot naslednica restavratorske delavnice republiškega 

zavoda ustanovljena samostojna institucija Restavratorski center Republike Slovenije, ki je bila 

po letu 1999 priključena Javnemu zavodu za varstvo kulturne dediščine RS, od leta 2009 pa 
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deluje v okviru Centra za konservatorstvo znotraj Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije (Kavčič, Klančar, 2014:194). 

 

 Ohranjanje in varovanje stavbne (arhitekturne) dediščine, dediščinske 

kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine  

V pričujoči nalogi poudarjamo tri področja kulturne dediščine: stavbno (arhitekturno) 

dediščino, dediščinsko kulturno krajino (tudi kulturno pokrajino) ter slikarsko in kiparsko 

dediščino.  

2.2.1 Ohranjanje in varovanje stavbne dediščine 

Stavbna dediščina je del kulturne dediščine, je samo nam lasten prostor, v katerem smo ustvarili 

način bivanja in sožitja z naravo, razvili številne oblike stavbarstva, obdelavo gradiv, črpanih 

iz okolja, tehnike krašenja in umetnostna dela, ki nas vključujejo v evropski kulturni prostor 

(Deanović, Kavčič, 2004:37). Stavbna dediščina je v okviru Konvencije o varstvu stavbne 

dediščine Evrope opredeljena oziroma predstavlja spomenike: vse stavbe in strukture, ki imajo 

izrazit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni in tehnični pomen ali tehniški 

pomen, vključno s pripadajočimi napeljavami, dekoracijo in opremo; stavbne celote: enovite 

skupine mestnih ali podeželskih stavb, ki imajo izrazit zgodovinski arheološki, umetniški, 

znanstveni, družbeni ali tehniški pomen in so med seboj dovolj povezane, da sestavljajo 

topografsko določljive enote ter spomeniška območja: skupne stvaritve človeka in narave, torej 

površine, ki so delno zazidane, dovolj prepoznavne in enovite, da so topografsko določljive, in 

imajo poseben zgodovinski, arheološki, umetniški, družbeni in tehniški pomen (Petrič, 2000). 

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah stavbno dediščino zaradi boljše 

preglednosti deli na:  

‒ profano (podeželske, mestne in trške stavbe),   

‒ sakralno (cerkve, kapelice, znamenja),   

‒ sakralno-profano (samostani, župnišča).   

Zlasti se varuje:  

‒ tlorisna in višinska zasnova (gabariti);   
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‒ gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova;  

‒ oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina,  

stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.);  

‒ funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;   

‒ komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z  

niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in  

površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);  

‒ prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko poudarjenih  

objektih ‒ cerkvah, gradovih, znamenjih itd.).  

Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne 

dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in 

varstvenih usmeritvah, 2010: člen 4). 

 

V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi, raziskovalnimi in 

obnovitvenimi deli v smislu boljše predstavitve objekta v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji 

in soglasjem ter določili konservatorskega programa za spomenik. Usmeritve smiselno veljajo 

tudi za določene oblike tehniške dediščine (območja, stavbe, skupine stavb, naprave itd.), ki 

pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji (Babič idr., 

2008:8). Principa konserviranja in restavriranja stavbne dediščine sta si včasih tudi bojevito 

nasprotovala, a sta vplivala na razvoj in sodobno etiko dela na stavbni dediščini. Konservirati 

pomeni ohranjati objekt v njegovi originalnosti, nadzorovati vplive okolja, ki mu škodujejo, ter 

zaustaviti njegovo propadanje z najmanj posegov vanj – ustrezna izraza bi bila tudi zaščititi in 

vzdrževati. V stavbo je treba poseči, zaščititi popraviti ali nadomestiti poškodovane segmente 

tako, da nedvoumno vračajo obstoječe sestavine v znano prvotno stanje, odstranjevati 

neustrezne sestavine brez poškodovanja in predvsem brez potvarjanja originalnosti (Deanovič, 

Kavčič, 2004). V konservatorski praski stavbne dediščine natančne zamejitve med 

konserviranjem, restavriranjem in rekonstrukcijskimi posegi ni mogoče določiti (Sapač, 

2008:36). Za nadaljnje razumevanje vsebin ohranjanja in varovanja stavbne dediščine smo 

nekatere pojme natančneje predstavili v tabeli 3.   
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Tabela 3: Pojmi, ki se navezujejo na ohranjanje in varovanje stavbne dediščine. 

Konserviranje  

stavbne 

dediščine 

(angleško 

conservation/ 

preservation/  

rehabilitation) 

Konservirati pomeni ohranjati objekt v njegovi originalnosti, nadzorovati 

vplive okolja, ki mu škodujejo, ter zaustaviti njegovo propadanje z najmanj 

posegov vanj – ustrezna izraza bi bila tudi zaščititi in vzdrževati. V stavbo 

je treba poseči, zaščititi popraviti ali nadomestiti poškodovane segmente 

tako, da nedvoumno vračajo obstoječe sestavine v znano prvotno stanje, 

odstranjevati neustrezne sestavine brez poškodovanja in predvsem brez 

potvarjanja originalnosti (Deanovič, Kavčič, 2004).  

Restavriranje  

stavbne 

dediščine 

(angleško 

restoration/  

reconstraction 

renovation/ 

adaptetion) 

Restavriranje predstavlja poseg, ko stavbo privedemo v stanje, kot je bila 

v času svojega nastanka, vključno z materiali in videzom, pogosto služi za 

namene prikazovanje zgodovinskih dejstev oziroma kot del muzejske 

zbirke (Running a Museum, 2004). Renovacija vključuje novosti, sodobne 

rešitve pri posegu v arhitekturno dediščino, njeno ponovno uporabo za 

potrebe sodobnega življenja oziroma se nanaša na izboljšanje obstoječih 

stavb ali sosesk (Architectural Heritage Protection, 2004). S posegom se 

zagotavlja »nadaljnja uporaba« stavbe (Castellanos, Descamps, 2008).  

Rekonstrukcija 

stavbne 

dediščine 

(angleško 

reconstruction) 

Termin v mednarodni utemeljeni konservatorski teoriji označuje 

znanstveno metodo, katera s pomočjo analize virov omogoča ponovno 

zgraditev izgubljenih objektov zaradi katastrof (vojne, potresi, poplave), 

zlasti pogojeno z voljo ljudi, ki se nočejo sprijazniti z izgubo (Sapač, 2008). 

Materiali so lahko enaki ali sodobni (Castellanos, Descamps, 2008). 

Rekonstrukcija v slovenski spomeniškovarstveni dejavnosti predstavlja 

ponovno zgraditev manjkajočega objekta v izbrani razvojni fazi takrat, 

kadar razpolagamo s popolno dokumentacijo (ob nastanku, pred uničenjem 

idr.). Gradbena zakonodaja navaja rekonstrukcijo kot spreminjanje 

tehničnih značilnosti stavbe in prilagajanje stavbe spremenjeni 

namembnosti, medtem ko se naj ne bi bistveno spreminjala njena velikost 

in zunanji videz. Rekonstrukcija je v konservatorstvu sodobna 

interpretativna ponovna zgraditev izgubljenega originalnega objekta ali 

njegovega dela. Od razpoložljive dokumentacije je odvisno, do kakšne 

mere natančno je mogoče ponoviti historično stanje. Ponovno zgrajeni 
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objekt lahko original posnema glede na:: obliko, materialno strukturo in 

konstrukcijo, vsebino ter vlogo izgubljenega originalnega objekta v širšem 

prostoru. Pri rekonstrukcijskih posegih je mogoče razlikovati štiri bistvene 

pristope:  

‒ metodo anastiloze (ponovna gradnja v enakih oblikah s pomočjo 

uporabe originalnega gradiva iz porušenega originala), 

‒ metoda kopije (ponovna gradnja v enakih oblikah, konstrukcijah in 

materialih),  

‒ metoda faksimila (ponovna gradnja v enakih oblikah ob uporabi 

sodobnih materialov in konstrukcij),  

‒ metoda retroverzije (ponovna gradnja v suvereno interpretiranih 

oblikah originala ob uporabi sodobnih materialov in konstrukcij) 

(Sapač, 2008:23). 

 

Konservatorska zaščita stavbne dediščine zaradi kompleksnosti posega v arhitekturno celoto 

obsega znanja različnih strok (inženirji, kemiki, tehnologi, konseravtorji-restavratorji, arhitekti 

itn.). Strokovna oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo arhitekturne smeri, izdela konservatorsko 

dokumentacijo in nadzoruje konservatorsko-restavratorski poseg. Ministrstvo za kulturo je 

strokovnjaku arhitektu, ki dela na nepremični arhitekturni dediščini, z opravljenim strokovnim 

izpitom nadelo naziv konservator-arhitekt. Le-ta izdela načrte za fizično obnovo nepremične 

kulturne dediščine. Glede na vrsto objekta, predlagane posege, pravne okvire in stroške stranki 

svetuje in ji predlaga rešitve. Konservator-arhitekt med izdelavo konservatorskega načrta 

izvede razne raziskave, s katerimi ugotovi stanje nepremičnine in na podlagi ugotovljenih 

dejstev poda svoje mnenje o možnostih in okvirih načrtovanega posega. Naslednji korak je 

izdelava načrta preureditve objekta, pri čemer upošteva namembnost stavbe, tradicionalne 

materiale, ki se bodo uporabili, videz, funkcionalnost idr. Strokovno znanje in izkušnje na 

posameznem področju dela omogočajo pripraviti primeren načrt zidave oziroma obnove. Če se 

stranka strinja z načrtom, konservator-arhitekt naredi delovno risbo, kjer so natančno določene 

dimenzije, materiali, oprema, stroški idr. Konservator-arhitekt se pri svojem delu posvetuje z 

drugimi strokovnjaki, kot so kemiki, tehnologi, konservatorji-restavratorji, konservatorji-

etnologi, strojni in elektroinženirji, gradbeniki, nadzorniki ali pravniki. Z izvajalci del, ki bodo 

sodelovali pri projektu, se pogaja in sklepa pogodbe. Pogosto prihaja na mesto prenove, kjer 
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spremlja potek del, nadzira kakovost del in rešuje probleme, ki se lahko pojavijo (povzeto po 

opisu poklicev na uradni internetni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije iz leta 

2009). Kompetence konservatorjev-arhitektov pa določajo ICOMOS-ova priporočila iz leta 

1993 (Conservation Register Handbook, 2012). 

 

2.2.2 Ohranjanje in varovanje dediščinske kulturne krajine 

Dediščinska kulturna krajina predstavlja posebna, razločljiva območja zemeljskega površja, kot 

jih zaznavajo ljudje, ter katerih značilnosti in prostorske ureditve so plod delovanja in 

medsebojnega vplivanja naravnih in človekovih dejavnikov (Gullino, Larcher, 2013). Kulturni 

krajini so se prvotno začeli posvečati naravovarstveniki, predvsem z vidika varstva posebnih 

habitatov, manj pozornosti pa je bilo posvečeno njenim kulturnim vsebinam, ki jih je težje 

definirati in ohranjati (Simič, 2014). Osnovna značilnost dediščinske kulturne krajine je njena 

skladna prostorska podoba, ki se je oblikovala z rabo prostora, prilagojena naravnim razmeram. 

Značilni preplet naravnih in kulturnih prvin se kaže tako v prepoznavni urejenosti prostora, ki 

izhaja pretežno iz rabe prostora, kot tudi v prostorski pestrosti, kjer pridejo bolj do izraza 

naravne danosti prostora. Zakon o varstvu kulturne dediščine kulturno krajino definira kot 

nepremično dediščino, ki je odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega 

strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost (ZVKD-1, 2008).  

Merila za vrednotenje in nominacijo izjemnih krajin z vidika kulturnih komponent je oblikoval 

ICOMOS – The International Council on Monuments and Sites (Mlakar, 2004), ki deli 

dediščinske kulturne krajine v naslednje kategorije: oblikovana krajina – zgodovinski vrtovi in 

parki ter spontano razvito krajino, ki je rezultat delovanja nekega družbeno-ekonomskega 

sistema. Spontano razvito krajino tako delimo na: reliktno krajino ali krajino preteklega časa: 

gre za arheološka območja, kjer se je proces razvoja v nekem obdobju v preteklosti zaključil, 

ostali pa so sledovi pretekle rabe in razvoja; trajno krajino ali “krajino, ki živi” oziroma krajino, 

katere razvoj ni ustavljen: to je večina današnjih kulturnih krajin, ki jo je zaradi spreminjanja 

najtežje vrednotiti in ob dediščinskih izhodiščih še težje usmerjati razvoj v njej; ter asociativna 

krajina ali krajina spomina: to so krajine, ki jim je pripisan kulturni pomen zaradi bogatega 

duhovnega izročila, upodobitve v literaturi in umetniških delih ali zaradi zgodovinskih 

dogodkov, ki so se tu dogajali. Pretežno kulturna krajina obsega večji del Slovenije in skupaj s 

stavbno, naselbinsko in krajinsko dediščino oblikuje kulturno prepoznavnost Slovenije. 

Kulturna krajina se razvija predvsem na območjih, ki so odmaknjena od večjih urbanih območij 
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– na gričevnatih, hribovitih, planotastih in kraških območjih ter slabše odcednih ravnicah. 

Prevladujoča značilnost je mozaični preplet gozda, agrarnih krajinskih vzorcev in tradicionalne 

poselitvene strukture (Hudoklin, 2005:3). Na nastanek in razvoj krajine vplivajo različni 

naravni procesi, ki povzročajo njeno nenehno spreminjanje, in človek, ki izrablja prostor za 

poselitev, kmetijstvo, industrijo, energetiko, športne in rekreacijske površine ter s tem oblikuje 

kulturne krajine (Hladnik, 2004).  

Različne rabe prostora v kulturni krajini se praviloma dopolnjujejo in ne povzročajo prostorskih 

neskladij in razvrednotenj (Simič, 2014). Za kulturno krajino je značilna tudi njena večplastnost 

– od vidne (likovne), doživljajske, ekološke, produkcijske in sporočilne vloge (Simič, 2014). 

Kulturna krajina je podvržena stalnim spremembam kot posledica tehnološke stopnje 

obdelovanja, načina pozidave ter drugih družbeno-ekonomskih in socialnih značilnosti 

določene dobe. Čeprav velja, da je kulturna krajina eden izmed poglavitnih nosilcev narodne 

identitete, pa je izvajanje njenega varstva samo z vzvodi varstva kulture dediščine praktično 

nemogoče. Ohranjanje in varstvo kulturne krajine ne more biti uspešno brez usklajenega 

interdisciplinarnega medresorskega pristopa v smislu trajnostnega razvoja, kar pa zahteva tudi 

ustrezno politično voljo. Žal se ta zadnja leta nagiba v smer liberalnega kapitalizma, ki v 

ospredje postavlja zasebni interes in interes kapitala, to pa mnogokrat ustvarja prostorski kaos 

ter celo negira bazične postulate urejanja prostora in varstva krajine (Simič, 2014). Stanje 

dediščinskih kulturnih krajin v Sloveniji, njihove ohranjenosti (npr. prostorska razmerja, 

posamezne ustvarjene ali naravne prvine) je čedalje slabše, in sicer zaradi prevelike splošnosti 

programskih in prostorskih aktov, zaradi odsotnosti učinkovite kontrole izvajanja prostorskih 

določil. Po eni strani se pojavlja opuščanje naselbin in kmetovanja, ki vodi v zaraščanje 

obdelovalnih površin in propadanje naselij, po drugi strani pa imamo vse več novih posegov v 

ta območja z neustreznimi prenovami, novogradnjami, spremembami parcelne strukture in 

drugimi ureditvami (Hudoklin, 2005).  

Podpisnice Evropske konvencije o krajini (2003) ugotavljajo, da je krajina pomemben del 

javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okolijskem in družbenem področju. Države članice 

Sveta Evrope priznavajo, da je krajina za ljudi kjer koli pomemben del kakovosti življenja: v 

mestih okoljih in na podeželju, na degradiranih območjih ter tudi na območjih visoke kakovosti, 

na območjih, ki se priznavajo za izjemno lepa, in na vsakdanjih območjih. Kulturna krajina se 

varuje tako, da se ohranjajo njene varovane vrednote, kot so: 

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane 

sestavine), 



 

- 35 - 

– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, 

vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),  

– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),  

– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, 

zidanice),  

– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,  

– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,  

– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in 

konstrukcije ter likovni elementi in  

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami (Pravilnik o seznamih zvrsti 

dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010: 4. člen).  

 

Vloga konservatorja-krajinskega arhitekta v okviru ohranjanja in varovanja dediščinske 

kulturne krajine predstavlja, na osnovi predhodnih analiz, argumentirano usmerjanje 

prostorskega razvoja tako, da se ohranjajo tiste bistvene krajinske sestavine, ki opredeljujejo 

neko krajino kot dediščinsko (Simič, 2004). Naloga konservatorja krajinskega arhitekta je, 

da išče uravnotežene rešitve med njenim varovanjem in razvojem oziroma da skuša razvoj 

usmerjati tako, da se pri tem ne izgubljajo zaščitene kakovosti krajine (Simič, 2014). 

Varstvo dediščinske kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celostnega ohranjanja 

kulturne dediščine, kjer se kulturnovarstvena služba pojavlja zgolj kot usmerjevalec 

razvoja, dejanske aktivnosti pa se izvajajo skozi politike drugih resorjev in sistem 

prostorskega načrtovanja. Ker podobo kulturne krajine oblikuje predvsem tisti, ki v njej 

gospodari, je nujno, da se v varstvena prizadevanja aktivneje vključita kmetijska politika in 

politika poselitve, vse do lokalnih skupnosti in lastnikov nepremičnin. Konservator-

krajinski arhitekt deluje tudi na področju popularizacije, informiranja in izobraževanja 

strokovne kot širše javnosti o problematiki tako vrtno-arhitekturne dediščine kot 

dediščinske kulturne krajine (Simič, 2004). Skupek pojmov, ki se so zbrani v tabeli 4, nam 

pomagajo razumeti, kaj je kulturna krajina.  
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Tabela 4: Kulturna krajina (Hudoklin, 2005). 

Izjemna krajina Je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizorišče vrednot kot 

odraz svojstvene zgradbe, praviloma z navzočnostjo ene ali več naslednjih 

sestavin: edinstvene rabe tal, ustreznega deleža naravnih prvin in/ali 

posebnega naselbinskega vzorca. 

Krajina Je s pogledom zajeto oziroma kot bivanjsko okolje doživet del zemeljskega 

površja, za katerega je značilna prisotnost prvobitnega, naravnega kot tudi 

prvin nedokončne prepoznavnosti in negotovosti okolja in bivanja v njem. 

Je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih 

sestavin in je rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in 

človeških dejavnikov.  

Krajinska 

enota 

Je območje, opredeljeno z mejami, ki je enotno v pogledu ene ali več 

krajinskih značilnosti. 

Krajinska 

identiteta 

Je značilnost, ki je za določeno območje ali krajinski vzorec opredelilna,  

ki dela območje ali krajinski vzorec razpoznaven – območju ali vzorcu daje 

identiteto.  

Krajinske 

značilnosti  

Je prepoznavna lastnost, ki opredeljuje določen krajinski videz ali značaj, 

npr. oblikovnost površja, rabo prostora, rastje in podobno.  

Krajinski 

vzorec 

Je tipološka opredelitev krajinsko-morfoloških značilnosti, ki so posledica: 

podnebja, ki opredeljuje osnovne značilnosti krajine in se prepozna tako v 

rabi kot v rastlinskem pokrovu, reliefa, ki skupaj z vodami oblikuje 

osnovno morfološko podlogo za krajinsko zgradbo, in rabe tal ali 

površinskega pokrova, ki je sinteza podnebja in reliefa, in odkriva tudi 

razkroj tradicionalnega vzorca. Za krajinske vzorce je značilna prostorska 

zveznost, zaradi česar se prostorsko ne določajo z mejami.  

Krajinska 

regija 

Je na podlagi klimatskih, geoloških značilnosti, reliefa in površinskega 

pokrova določeno krajinsko območje. V Sloveniji razlikujemo krajine 

alpske regije, krajine predalpske regije, krajine subpanonske regije, krajine 

primorske regije in regijo kraških krajin notranje Slovenije. Krajinske 

regije so glede krajinskih značilnosti homogena območja.  
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Morfološka 

značilnost 

krajine 

Je oblikovna značilnost krajine. Značilnost njene zgradbe, predvsem 

naravnega ali ustvarjalnega reliefa, površinskega pokrova, parcelnega 

vzorca.  

Naravna 

krajina 

So deli zemeljskega površja, ki se kažejo v krajinski sliki kot izrazito 

naraven svet, v katerem teče razvoj po zakonih narave, brez človekovih 

posegov. Merilo stopnje naravnosti krajine je ohranjenost ekosistema, pri 

čemer je izhodišče njegovo klimatsko stanje. Pretežno naravno krajino 

večinoma oblikujejo naravne kakovosti prostora, ki izhajajo iz naravne 

ohranjenosti, biotske raznolikosti in naravnih vrednot ter so pomembne 

tudi za razpoznavnost Slovenije.  

Preobrazba 

krajine 

 

Je spreminjanje njene zgradbe, predvsem vidnih značilnosti, in sicer bodisi 

kot spremenjenih načinov gradnje ter tehnik pridelovanja hrane in drugih 

oblik rabe tal kot posledica opuščanja rabe. Spremembe krajine je mogoče 

opredeliti kot strukturno stanje, ki je nastalo bodisi po določenem 

namenskem ukrepu ali spontano. 

Prepoznavnost 

krajine 

Je skupek značilnosti krajinske zgradbe in njenih simbolnih pomenov 

(vrednosti), po katerih je neko krajinsko območje mogoče prepoznati. 

Razvoj krajine Je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini 

zaradi umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z 

upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih značilnosti v krajini.  

Varstvo krajine Je prizadevanje za ohranjanje ali vzpostavljanje določenega stanja krajine.  

Vpliv na 

krajino 

So vplivi, ki se nanašajo na kakovosti, opredeljene kot vidne oz. kulturne 

kakovosti okolja na krajinsko zgradbo, torej predvsem na morfološke 

značilnosti krajine.  

 

2.2.3 Ohranjanje in varovanje slikarske in kiparske dediščine  

Slikarska in kiparska dediščina je registrirana dediščina, vpisana v inventarno knjigo muzeja ali 

različnih zbirk oziroma kot del nepremične dediščine, zapisane v registru nepremične kulturne 

dediščine, ki jo vodi pristojno ministrstvo za dediščino (ZVKD-1, 2008). Slikarsko dediščino 

ločimo na premično in nepremično. Premična slikarska dediščina zavzema slike na lesu in 
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platnu (stare tradicije) ter slikarska dela moderne in sodobne umetnosti, ki so ustvarjena na 

nenehnem preizkušanju novih možnosti pri uporabi tradicionalnih in novih materialov (Trček 

Pečak, 2004). Nepremično slikarsko dediščino ločimo: na prave freske (slikanje na vlažen omet 

– fresco buono) in na izpeljanke te tehnike (apnene tehnike). V tretjo skupino uvrščamo tehniko 

temper, za katere je skupno, da pigmente, vezane z različnimi vezivi (klej, kazein, jajčni beljak, 

rumenjak, akrilne smole idr.) nanašamo že na popolnoma suh omet ali belež. V četrto skupino 

uvrščamo mozaik (kjer so plasti nosilca podobne kot pri freski, le zadnja plast je nadomeščena 

z vtisnjenimi raznobarvnimi kamenčki) ter sgraffito, kjer je kompozicija oblikovana z 

odvzemanjem vrhnjih plasti raznobarvnih slojev oziroma ometov. Slikarska dela so: stenske 

slike, freske, mozaiki, sgraffito, vitraži, slike na platnu, na lesu in drugih materialih (Zaubek, 

Sitar, 2004). Kiparsko dediščino pa ločimo glede na material, ki je lahko tradicionalen ‒ glina, 

mavec, kamen, les, kovine ter različne sodobne materiale ter v okolju, katerem se nahaja ‒ kot 

del nepremičnine (npr. del portala idr.) oziroma premičen kip. Kiparska dela so: kamnita 

plastika, kamnita poslikana plastika, lesena plastika, lesena poslikana plastika, arhitekturna 

plastika (tudi zahtevna štukatura), kovinska plastika, keramična plastika, plastika v drugih 

materialih (Makuc Semion, Dolenc Kambič, 2004).  

Konservatorsko-restavratorski posegi na slikarski in kiparski dediščini morajo biti skrbno 

premišljeni, saj se z njimi ne sme poseči v njihovo izpovednost, postopki pa usmerjeni v 

čiščenje in utrjevanje njihove strukture oziroma v zaščito pred nadaljnjim propadanjem. Vsi 

konservatorsko-restavratorski postopki morajo biti čim bolj reverzibilni, spremembe se morajo 

jasno ločiti od prvotnega stanja ter evidentirani v dokumentaciji. Posege morajo opravljati 

strokovnjaki (Sketelj, 2008). V večini držav je poklic konservator-restavrator še vedno 

nedefiniran: kdor ohranja in obnavlja kulturno dediščino, se imenuje konservator ali restavrator, 

ne glede na obseg in globino usposabljanja. Zaradi etike in standarda posegov v predmetno 

kulturno dediščino je privedlo do natančne definicije poklica, z namenom razlikovanja od 

drugih sorodnih strok in  vzpostavitve ustreznih zahtev glede usposabljanja.  

Delo konservatorja-restavratorja zavzema različne postopke. Pred samim posegom 

konservator-restavrator preuči originalne strukture in materiale, ugotovi obseg njenega 

slabšanja ter samo izgubo materije, prav tako pa tudi preuči predhodno dokumentacijo o 

različnih posegih. Konservator-restavrator omeji nadaljnje poslabšanje ali škodo na dobrini z 

nadzorom okolja oziroma stabilizaciji strukture njene materije (preservation) in z namenom 

vzdrževanja čim bolj nespremenjenega stanja. Restavriranje v domeni konservatorja-

restavratorja predstavlja posege, v katerih se degradiranim ali poškodovanim objektom povrne 
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njihova razumljivost (prepoznavnost) z minimalnim žrtvovanjem estetske in zgodovinske 

celovitosti. Konservatorji-restavratorji so strokovnjaki, zaposleni v muzejih, v službah varstva 

kulturne dediščine ter v zasebnih podjetjih, katerih naloga je, da razumejo materialni vidik 

predmetov zgodovinskega in umetniškega pomena z namenom omejitve navaljenega 

propadanja predmetov kulturne dediščine ter razločevanja, kaj je originalna in neoriginalna 

materija nekega objekta. Konservator-restavrator ima posebno odgovornost, saj izvaja 

dejavnost na nenadomestljivih originalih slikarske in kiparske dediščine oziroma na delih, ki 

nosijo pečat verske, zgodovinske, znanstvene, kulturne, socialne ali ekonomske vrednosti. 

Vrednost teh objektov je v naravi njihove materialne izdelave, v njihovi sporočilnosti kot 

dokumentacijskem viru in posledično v pristnosti (avtentičnosti) (ICOM-CC, 1984).  

Poseg konservatorja-restavratorja v slikarske in kiparske izdelke je sestavljen iz treh bistvenih 

korakov: konservacije, restavracije in dokumentacije (Milić, 2003). Konservacija (preventivna 

in aktivna) predstavlja celo vrsto splošnih ukrepov, s katerimi strokovnjaki učinkovito in 

celovito skrbijo za slikarske, kiparske ter druge predmete kulturne dediščine (skrb za 

mikroklimatske pogoje, varno ravnanje s predmeti, varno skladiščenje, transport itd.) in s 

katerimi neposredno in aktivno posegajo v vsak izdelek ali predmet posebej, da bi upočasnili 

njegovo nadaljnje propadanje. Restavriranje pomeni neposredno poseganje v poškodovane 

izdelke ali predmete z namenom njihovega lažjega razumevanja ob sočasnem upoštevanju 

njihove estetske, zgodovinske in fizične celovitosti in dokumentacije, ki obsega vsa pisna 

poročila o preiskavah, konservatorskih in restavratorskih posegih in drugih ustreznih in 

koristnih informacijah. Konservator-restavrator o izdelku oz. predmetu obdelave zbere splošne 

podatke, podatke o okolju, ugotovi stanje izdelka, sam in ob pomoči drugih opravi raziskave in 

analize ter ugotovi tudi poškodbe. Pripravi program postopkov za odpravo negativnega stanja. 

Vse faze dela in postopke nujno dokumentira in izdela poročilo o opravljenem posegu na 

predmetu. Pri obsežnejših posegih vodi sodelavce ter usklajuje sodelovanje drugih. Glede na 

uspešnost in izkušnje se vključuje tudi v vzgojo in izobraževanje ter usposabljanje mlajših 

strokovnih delavcev, nudi strokovno pomoč, pripravlja strokovne članke za objave ali za 

strokovne posvete. Poleg konservatorjev-restavratorjev za predmete slikarske in kiparske 

dediščine poznamo še konservatorje-restavratorje za arhivsko in knjižno gradivo (papir, 

pergament, usnje, tkanine idr.) in konservatorje-restavratorje za muzejske (kovinske, 

keramične, steklene, usnjene, lesene, tekstilne idr.) predmete (Milić, 2003). Osnovna naloga 

konservatorjev in restavratorjev, ki imajo ustrezno izobrazbo in obsežno prakso, je zaščita in 

varovanje kulturne dediščine za prihodnje rodove kot materialnega dokaza o človekovi 
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dejavnosti in njegovem okolju. Konservatorji-restavratorji nosijo odgovornost do slikarskih in 

kiparskih izdelkov ter drugih predmetov kulturne dediščine, do njihovih lastnikov, javnosti in 

prihodnjih generacij. Ti pogoji veljajo za ohranjanje vseh predmetov kulturne dediščine ne 

glede na njihove lastnike, starost, stanje, celovitost ali vrednost (Bogovčič idr., 2004).  

 Vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v procesu vzgoje in 

izobraževanja  

2.3.1 Vključenost vsebin v učnih programih 

Pomen ozaveščanja šolske populacije z namernim izobraževanjem o ohranjanju kulturne 

dediščine in o preprečevanju škodljivih vplivov nanjo zasledimo prvič v Atenski listini iz leta 

1931 »… z ustreznimi dejanji javnih oblasti se priporoča, da vsi vzgojitelji in tisti, ki se 

ukvarjajo z izobraževanjem, strogo priporočijo otrokom, naj ne uničujejo spomenikov ne glede 

na to, za katere spomenike gre. Naučijo naj jih, da se bodo bolj zanimali za ta otipljiva 

pričevanja vseh obdobij civilizacije.« (The Athens Charter for the Restoration of Historic 

Monuments, 1931:člen 7/b). Člen 27 Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne 

dediščine (1971) postavlja izobraževalne programe kot sredstvo za doseganje spoštovanja in 

upoštevanja kulturne ter naravne dediščine. Vsem prebivalcem, začenši otrokom v šoli, bi 

morali zagotoviti splošne podatke o programih ohranjanja in obnove, da bi jih ohrabrili in 

navdušili za sodelovanje (ICOMOS, Washingtonska listina, 1987, Načela in cilji:15).  

Vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine (angl. preservation education) se v ameriški 

izobraževalni sistem sistematično vključujejo vse od leta 1966, ko je bila oblikovana 

zakonodaja o ohranitvi zgodovinskih in arheoloških najdišč (National Historic Preservation 

Act) (Thorntol, 2008). Leta 1987 pa so bile oblikovane podrobnejše smernice za vključevanje 

vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk na osnovnih in srednjih šolah 

(National Council for Preservation Education). Čeprav s pomočjo obravnave vsebin ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine pri učencih razredne in predmetne stopnje krepimo spoštljiv ter 

odgovoren odnos do materialne kulturne dediščine, ne obstaja samostojen šolski predmet v 

okviru nacionalnega kurikuluma. Učitelji so tako prepuščeni, da po lastni presoji in zmožnostih 

vključujejo vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v obstoječe šolske programe. 

Raziskava, izvedena v Združenih državah Amerike (Thorntol, 2008), je pokazala, da se vsebine 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine lahko smiselno prepletajo z različnimi predmeti 

(družba, zgodovina, nacionalni in tuj jezik, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, naravoslovje in 
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matematika). Zabeležena so različna sodelovanja med strokovnjaki za dediščino, študenti in 

vzgojitelji ter učitelji, vse od vrtca do zaključka osnovne šole. Učencem v višjih razredih s 

pomočjo sodobne arhitekture in zgodovinskih stavb predstavljajo posebnosti oblikovanja 

prostora in skrbi za dediščino. Učitelji v sodelovanju s strokovnjaki učence še posebej usmerjajo 

v spoznavanje prostora skozi skrbi za dediščino v lastni okolici ter vključevanjem v različne 

aktivnosti, s tem pa krepijo njihovo sodelovanje, komunikacijo in učenčevo analizo lastnega 

dela. Raziskava tudi poudarja, da spoznavanje posebnosti lokalne kulturne dediščine mnogokrat 

pri učencih pusti globlji pečat kot tiste oddaljene in bolj »poznane«, prav tako pa poveča 

zanimanje in razumevanje za njihovo skrb (Thorntol, 2008). Analiza učbenikov v slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu je pokazala, da je lokalna kulturna dediščina slabo oziroma 

premalo zastopana (Kukanja, Gabrijelčič, 2008), rezultati raziskave pa usmerjajo v pouk več 

vključevanja plati življenja domačega kraja v preteklosti in sedanjosti. 

Za vzgojitelje in učitelje, ki želijo vključevati vsebine ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine v pouk, različne organizacije pripravljajo didaktične programe – s ciljem ozaveščanja 

in dvigovanja spoštovanja do raznolike materialne kulturne dediščine; npr. z obiskom 

dediščine, njenim opazovanjem, risanjem ali slikanjem, z razmišljanjem (brainstorming), kako 

lahko kulturno dediščino (slike, kipe, arhitekturo idr.) zaščitimo pred uničenjem in 

vandalizmom ter zapisovanjem besedila o dediščini. Raziskava tudi poudarja, da večina 

programov, ki jih različne organizacije ali strokovnjaki pripravljajo za potrebe vzgoje in 

izobraževanje v vrtcih in osnovnih šolah, na žalost izključujejo vsebine, ki predstavljajo 

problematiko strokovnih posegov (konservatorskih, konservatorsko-restavratorskih), 

tradicionalne materiale, predindustrijske tehnologije obdelave materialov v arhitekturi, 

slikarstvu idr. ter samega terenskega dela (dokumentiranje in analiza arhitekturne, slikarske in 

kiparske dediščine idr.) (Thorntol, 2008). UNESCO-v Izobraževalni projekt za mlade (Young 

People's World Heritage Education Project) s svojo vsebino daje mladim možnost, da izrazijo 

svojo skrb ter da se vključijo v varovanje skupne kulturne in naravne dediščine. Njen namen je 

spodbuditi in omogočiti nosilcem odločanja, da sodelujejo pri ohranjanju kulturne in naravne 

dediščine. Projekt predstavlja tudi odziv na nenehne grožnje, s katerimi se sooča svetovna 

dediščina. Cilj projekta je vključevanje v obstoječe učne načrte po celem svetu v vsebine o 

svetovni dediščini, in sicer z namenom boljšega razumevanja o njenem pomenu in skrbi za 

njeno ohranjanje. V ta namen je bil oblikovan lik Patrimonito, ki simbolizira mladega varuha 

dediščine (UNESCO World Heritage in Young Hands, 2002). 
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Vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine omogoča spoznavanje kulturne 

dediščine, predvsem lokalne, z ogledi na mestu samem ter spoznavanjem njene posebnosti in 

problematike, kot je npr. pomen kulturne dediščine, njena ogroženost, njeni (gradbeni) 

materiali, službe varstva, lokalna zgodovina, izražanje mnenj o urbanem razvoju in ohranjanju 

arhitekturne dediščine ipd. Različne organizacije (službe varstva, društva idr.) lahko ozaveščajo 

in opozarjajo ter spodbudijo obravnavo vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri 

pouku likovne vzgoje, krepijo sodelovanje med strokovnjaki za dediščino in različnimi šolami 

(Guilfoil, 2004). Obravnave vsebin kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja lahko 

imajo za posledico oblikovanje socialnih harmonij, ustvarjanje inovacij, spodbudo političnega 

sodelovanja in razvoja, izmenjavo idej, izkušenj idr. (Alkateb, 2013).  S pomočjo obravnave 

vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje in ozaveščanjem o 

njenem pomenu lahko učence razvijemo v kritične državljane, ki bodo v prihodnosti, kot 

lastniki kulturne dediščine in soustvarjalci družbe, znali ovrednotiti in oceniti različne vplive 

na kulturno dediščino. Z ozaveščanjem bodo učenci, kot pozneje aktivni državljani, lažje 

ovrednotili opravičenost oziroma neopravičenost posegov različnih organizacij ali 

posameznikov na urbani razvoj, razumeli in pravilno odločali v sodelovanju s strokovnjaki, kaj 

je treba ohraniti (preventivno konservirati, konservirati, restavrirati), primerno prenoviti ‒ 

uvesti spremembe ob ohranitvi obstoječega (npr. primerno urediti sodobno stanovanje v 

arhitekturni dediščini) in kaj odstraniti (Guilfoil, 2004).  

Sestavni del temeljnih ciljev nacionalnega učnega načrta za likovno vzgojo je tudi razvijanje 

odnosa do nacionalne in splošne človeške likovno kulturne dediščine (Učni načrt za likovno 

vzgojo, 2011). Učiteljeva naloga je, da prav tako kot ostale cilje tudi te vključuje v svoje 

priprave na učne ure likovne vzgoje, likovnih krožkov, izbirnega predmeta, kulturnih dejavnosti 

ipd. Z upoštevanjem teh dejstev lahko učitelj kakovostno pripomore k razvijanju občutljivosti 

do kulturne dediščine, njenega ohranjanja in spoštovanja. Raziskave v Združenih državah 

Amerike so pokazale, da obstajajo tri glavna področja, ki jih učitelji najpogosteje vključujejo 

pri obravnavi problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine: arheološko dediščino, 

dediščinsko kulturno krajino ter splošno skrb za materialno kulturno dediščino, kjer izstopa 

skrb za arhitekturno dediščino (Thorntol, 2008).  

Učenci so ob mentorstvu lahko odlični ohranjevalci kulturne dediščine, npr. imenitni zbiralci 

vsebin o starih verovanjih ali zapisovalci ljudskih besedil in na drugi strani tisti, ki na svoj način 

dokumentirajo stare hiše v okolici, izdelajo lončeno posodo, ilustrirajo stare krajevne anekdote 

in podobno (Karim, brez leta izdaje). V priročniku za učitelje likovne vzgoje na razredni in 
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predmetni stopnji iz leta 1979 zasledimo (Roca, 1979:71), da ne zadostuje, da učenci samo 

razumejo ali poznajo najpomembnejša dejstva določene kulturne dediščine. Učenci se morajo 

že od prvega razreda osnovne šole dalje sistematično usposabljati za estetsko, intelektualno in 

emotivno doživljanje raznovrstne kulturne dediščine domačega kraja in domovine, še posebej, 

ker smo prevečkrat priče negospodarnemu odnosu in vandalizmu. Zaščita kulturne dediščine je 

mogoča, če zanjo neprestano skrbi družba in če vsaka osnovna šola in druge vzgojno-

izobraževalne ustanove s svojimi učenci prevzamejo del te skrbi. Veliko primerov 

pokroviteljstva in drugih oblik skrbi za kulturno dediščino, ki jih izvajajo osnovne šole, lahko 

trajno vplivajo na učence in odrasle, da spremenijo odnos do lastne kulturne dediščine. Roca 

(1979) je podal smernice, po katerih naj bi vsaka šola ali skupina šol določenega okolja, s 

pomočjo učiteljev likovne vzgoje v sodelovanju z drugimi učitelji, izvedle naslednji program 

dela: 

‒ popis kulturne dediščine lastnega kraja z njenimi karakterističnimi posebnostmi,  

‒ popis nacionalne kulturne dediščine, 

‒ ustvarjati lastno dokumentacijo fotografij kulturne dediščine,  

‒ organizirati sistematično zbiranje starih razglednic kulturne dediščine, 

‒ zbiranje in identificiranje primerkov ljudske obrti,  

‒ evidentiranje arheoloških materialov v okolici,  

‒ zbiranje, opazovanje in analiziranje etnološke dediščine v razredu,  

‒ likovno ustvarjanje ob opazovanih predmetih ljudske obrti ter likovne umetnosti v 

razredu in na drugih mestih,  

‒ opazovanje in analiziranje nepremične kulturne dediščine z namenom odkrivanja 

stilskih in kiparskih kakovosti ter harmoničnega prileganja v urbanistični prostor ali 

kulturno krajino,  

‒ zapis dnevnika o detajlih in osebnih impresijah učenca ob obisku kulturne dediščine s 

starši, vrstniki ali pod vodstvom učitelja,  

‒ spoznavanje učencev z metodami in načini ohranjanja kulturne dediščine pred 

propadanjem, obnovi ter vlogi konservatorske službe in zavoda za zaščito kulturne 

dediščine, 

‒ spoznavanje učencev z varstveno zakonodajo,  
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‒ organiziranje občasne razstave samostojnih fotografij učencev lokalne kulturne 

dediščine lasnega kraja ali kulturne dediščine, ki so jo obiskali,  

‒ izdelava načrta vzdrževanja reda in okolice zelenih površin in cvetlic okoli različne 

kiparske dediščine,  

‒ objavljanje najboljših likovnih izdelkov ali fotografij na temo kulturne dediščine ter 

skrbi zanjo (Roca, 1979:72). 

V zaključku avtor navaja, kako pomembno je redno sodelovanje med šolo in različnimi 

strokovnjaki za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, pa tudi možnosti, da šola v 

sodelovanju s strokovnjaki organizira predavanja za starše in širšo javnost, z namenom 

spoznavanja in vrednotenja kulturne dediščine ter posredno negovanja spoštljivega odnosa do 

lastne kulture in domovine (Roca, 1979:72).   

Vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine lahko zasledimo v tujih učnih načrtih za 

likovno vzgojo in se v večini omenjajo posredno. V hrvaškem učnem načrtu za likovno vzgojo 

(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) so zapisane naloge, katerih cilji so razvijati 

sposobnosti, znanja in odnos do svetovne in nacionalne kulturne dediščine. V finskem učnem 

načrtu za likovno vzgojo (National core curriculum for basic education, 2004) lahko zasledimo 

usmerjanje obravnave vsebin s poudarkom na prepoznavanju posebnosti nacionalne in lokalne 

kulturne dediščine v odnosu do svetovne kulturne dediščine. Učni načrt poudarja spoznavanje 

posebnosti stavbne dediščine in kulturne krajine, učenje veščin in spoznavanje različnih 

materialov ter udejstvovanje v lokalni skupnosti. V italijanskem učnem načrtu za predšolsko 

obdobje in prvih pet razredov osnovne šole1 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012) se veliko pozornosti posveča oblikovanju 

primernega in kritičnega odnosa do kulturne dediščine z namenom njenega prepoznavanja in 

spoštovanja. Učni načrt poudarja misel, da s poznavanjem kulturne dediščine pri učencih 

krepimo ustvarjalni proces ter pripomoremo k oblikovanju aktivnih in odgovornih državljanov, 

ki bodo v bližnji okolici in širše razumeli problematiko varstva ter izražali občutljivost in 

spoštovanje za kulturno dediščino, njeno ohranjanje in varovanje. Učni načrt za osnovno šolo 

Republike Avstrije (Lehrplan del Volksschule, 2012), ki poteka od prvega do četrtega razreda, 

                                                 
1 Osnovnošolsko izobraževanje traja 5 let  ‒ Scuola elementare, temu sledi srednja šola, ki je razdeljena na prvo 

stopnjo ‒ Scuola secondaria di primo grado v trajanju treh let (med 11. in 13. letom starosti) ter  Scuola 

secondaria di secondo grado v trajanju petih let (med 14. in 19. letom starosti). Pridobljeno 15. 7. 2015 iz  

https//en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Italy#Primary_education 
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posebej ne poudarja pojmov ali vsebin, povezanih z ohranjanjem in varovanjem kulturne 

dediščine. Učni načrt za osnovno šolo, ki poteka od petega do osmega razreda (Lehrpläne für 

die Pflichtgegenstände, Bilderische Erziehung, 2004), poudarja različne pojave likovne 

umetnosti kot proces, ki se neprestano spreminja in zahteva razširitev pojma, kulturno dediščino 

pa  kot medij, preko katerega učenci nadgradijo in povezujejo svoje znanje s ciljem oblikovanja 

lastnega likovnega izdelka. V nobenem od omenjenih načrtov pa ne zasledimo navedenih 

vsebin, s katerimi naj bi se učenci seznanili v posameznem razredu. Učni načrti vsebujejo le 

priporočila učiteljem, da učencem privzgajajo kritičen odnos do kulturne dediščine ter njenega 

ohranjanja in varovanja. 

V okviru različnih manifestacij, katerih cilje je organizacija dogodkov z namenom ozaveščanja 

o kulturni dediščini (UNESCO šola, Dnevi evropske kulturne dediščine idr.), učenci preko 

svojih mentorjev spoznavajo posebnosti kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in varovanja. 

Zasledimo lahko primere dobrih praks, npr. predstavitev osnovnošolski in srednješolski 

populaciji s strani strokovnjaka konservatorja-restavratorja posebnosti tehnike fresko slike, 

najpogostejše posege pri obnovi ter najpomembnejše spomenike v njihovi okolici (Premrl, 

2014) ali akcija posvojeni spomenik (Henigsman, 2013), kjer učenci odkrivajo industrijsko 

kulturno dediščino ter njene posebnosti. Dober primer prav tako predstavlja projekt Spoznaj, 

varuj, ohrani (Antonić, 2013:172), kjer strokovnjaki v sodelovanju z učitelji učence usmerjajo 

v prepoznavanje dediščine okoli sebe: »kar pa prepoznamo in vidimo, tudi cenimo in 

spoštujemo ter ohranjamo in varujemo.«  

Na ravni srednješolskega izobraževanja ima strokovni predmet osnove varovanja dediščine v 

programu umetniške gimnazije likovne smeri informativno in vzgojno vlogo (Trček Pečak, 

2010:4). Seznanja s pomenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine in z dejavnostjo 

konservatorsko-restavratorske stroke. Vsebina učnega načrta predstavlja predvsem kakovostni 

dosežek materialne kulturne dediščine, zlasti kadar je njihov obstoj ogrožen. Učni predmet se 

posveča likovni dediščini in tudi drugim varstvenim skupinam spomenikov ter s kulturno 

krajino ter drugimi spomeniki oblikovane narave. Le informativno se predmet ukvarja tudi s 

spoznavanjem nesnovne dediščine. Predmetnik obravnava predvsem problematiko ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine ter usmerja učence zlasti k študiju konservatorstva-

restavratorstva, arheologije, etnologije, kulturologije, umetnostne zgodovine, slikarstva, 

kiparstva in arhitekture ter krajinske arhitekture. Strokovni predmet odkriva v predmetih 

kulturne dediščine simbole nacionalne identitete in samobitnosti, budi občudovanje, 
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radovednost, odgovornost in vzgaja v duhu spoštovanja kulturne in naravne dediščine doma in 

po svetu (prav tam).  

V Sloveniji se konservatorstvo, razen študija konservatorstva-restavratorstva, še vedno ne 

poučuje kot samostojna stroka. V dodiplomskem študiju se ga dotaknejo posamezne stroke 

vsaka zase, neusklajeno, z malo ali nič stika s prakso (Peskar, Grobovšek, 2014:139). V 

izobraževanju arhitektov konservatorjev je Slovenija prava evropska posebnost. Problematiko 

prenove in konserviranja je mogoče spoznati samo v okviru omejenih predmetov v okviru 

rednega študija arhitekture, kar pa sili slovenske arhitekte konservatorje v samouku 

spoznavanje problematike ali pa učenje v tujini, na podlagi tujih izkušenj in na dediščini, ki ni 

naša. Stroka se sooča, predvsem pri prenovi arhitekturne dediščine, s pomanjkanjem obrtnega 

znanja, zaradi česar je danes skoraj nemogoče opraviti najbolj enostavna vzdrževalna dela na 

stavbi, popraviti slamnato streho ali pozidati kamnito steno. Že v samem procesu obnove 

objekta neštete metode dela ne služijo samo za ohranjanje objekta, temveč tudi za ohranjanje 

znanj in veščin, ki bi sicer postale del pozabljene dediščine. Prenašanje znanj na izvajalce, ki 

bodo obnavljali stavbno dediščino celotnega slovenskega prostora (ne zgolj registrirano 

dediščino ali spomenike), preko delavnic, predstavitev, publiciranja ter vključevanja v 

konservatorsko-restavratorske posege, so dejavnosti in cilj strokovnjakov v prihodnosti 

(Deanovič, Kavčič, 2004:46). Trajnostno razvojno vlogo dediščine je mogoče doseči s 

sodelovanjem strokovne, politične ter posebej lokalne javnosti. Nadaljnje življenje dediščine je 

odvisno predvsem od lokalnega prebivalstva, njihovega odnosa, pogleda, mišljenja in rabe 

dediščine (Fakin Bajec, 2011:61). 

 

2.3.2 Ustvarjalnost in kritično razmišljanje učencev 

Ustvarjalnost je težko opredeljiv pojem. Je uganka, paradoks in skrivnost. Večina izjemno 

ustvarjalnih posameznikov ne ve, kako so njihove originalne ideje vzklile, ob tem pa omenjajo 

intuicijo, ki je niso sposobni razložiti (Boden, 1996:75). Pojem ustvarjalnost predstavlja 

ustvarjanje novih idej, pojmov in reševanja problemov iz obstoječega znanja (Verbinc, 1968). 

Različne teorije ustvarjalnosti skušajo razložiti njeno genezo, proces in rezultate (stvaritve). 

Teorij je veliko, od čisto spekulativnih (npr. Nietzsche) do formalnih (npr. gestalt teorije), 

kognitivnih (npr. Guilford), dinamičnih (npr. psihoanaliza) in osebnostnih (npr. Sternebrg) 

(Pečjak, 2006:112).  
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Ustvarjalnost lahko razumemo s treh osnovnih vidikov – z vidika ustvarjalnega procesa, z 

vidika ustvarjalne osebe in vidika ustvarjalnega produkta (Opaka, 2008). Če želimo v grobem 

predstaviti pojem ustvarjalnost, bomo naleteli na opis:  

‒ Novost; nanaša se na osebo, ki pri svojem delu poišče rešitve, ki jih pred tem ni poznal. 

‒ Nepričakovani rezultat dela (produkt). 

‒ Pravilnost; ustvarjalno delo mora biti povezano z realnostjo. Sam rezultat je lahko 

napačen, vseeno pa ustvarjalen, če ustvarjalca približa pravilni rešitvi. 

‒ Harmonija: s tem se označuje strukturna in funkcionalna povezanost, ki se vzpostavlja 

pri ustvarjalnem delu. 

‒ Originalnost, edinstvenost, neponovljivost; če v teh karakteristikah prihaja do izraza 

samostojnost in neodvisnost, kar je posebej pomembno (Karlavaris, Kraguljac, 

1981:14). 

Ustvarjalni proces je po mnenju Wallasa (Wallas, 2014, Karlavaris, Berce ‒ Golob, 1991, Tacol 

1999) razčlenjen na štiri faze:  

1. Preparacija ali pripravna faza, kjer ustvarjalec spoznava problematiko ter preučuje 

različne informacije. 

2. Inkubacija, kjer se podzavestno oblikujejo in pojavljajo številčne rešitve. 

3. Iluminacija ali inspiracija, kjer je rešitev problema na dlani in se pričenja realizacija 

stvaritve.  

4. Verifikacija ali preverjanje ustvarjenega, kjer se preverja osnovna ideja in izvede 

dopolnitev.  

Pečjak meni, da je najpomembnejši avtor Guilford, ki je ustvarjalnost pripisoval človekovim 

divergentnim sposobnostim (ko z razmišljanjem prihajamo do več različnih rešitev); dejavniku 

originalnosti (izvirnosti), štirim dejavnikom fluentnosti in dvema dejavnikoma fleksibilnosti, 

ki jim je dodal še konvergentni dejavnik elaboracije (Pečjak, 2006:112). Guilford (1967) 

razlaga ustvarjalno razmišljanje kot reševanje problemov, ki vključuje kognitivne, socialne, 

motivacijske in temperamentne determinante oziroma celotno konativno območje osebnosti. Te 

posebnosti oziroma sposobnosti je Guilford razdelil v različne kategorije, ki vključujejo 

različne dejavnike ustvarjalnosti. Običajno pri likovni ustvarjalnosti izvajamo šest 

najpomembnejših: 
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1. Občutljivost za probleme: V likovnih delih opazimo vsebinsko prepričljivo upodobitev 

motiva (močno doživljanje in jasna interpretacija), občuteno uporabo likovnih 

materialov (izraba izraznih možnosti materialov), občutljiv prenos zaznanih likovnih 

problemov v naravi, okolju in likovnih delih ustvarjalcev v lastno rešitev naloge ter 

občutljivo povezavo spoznanih likovnih pojmov (jasnost likovnega problema) z 

likovnim motivom in likovnim materialom (skladna likovna zveza).  

2. Elaboracija: V likovnih delih opazimo iskrive in nove domislice v upodobljenem motivu 

(likovni spomin in domišljija), skladnost in smotrnost uporabe materialov po 

individualno načrtovanih postopkih ter skladno povezavo likovnih materialov, 

likovnega motiva, likovno izraznih sredstev in oblikovalnih zakonitosti (estetska 

organizacija izraza).  

3. Fleksibilnost: V likovnih delih opazimo v okviru ponujenega likovnega motiva razvoj 

lastne ideje in njene inovativne upodobitve (emocionalnost, domišljija), v okviru 

ponujenih materialov izbor po lastni presoji ter razvoj lastne strategije za izvedbo 

likovne tehnike (motorična občutljivost, domišljija) ter prilagajanje oblikovalnih 

zakonitosti, likovno izraznih sredstev in usklajevanje z likovnimi materiali in motivom 

pri reševanju likovnega problema (individualnost izraza).   

4. Fluentnost: V likovnih delih opazimo nove ustrezne ideje in izvedene njihove 

kombinacije, nastale na osnovi lastnih opažanj in domišljije pri upodobitvi motiva ter 

izvedbi likovne tehnike ter neobičajen, samosvoj način vgrajevanja spoznanih likovnih 

pojmov v likovno izražanje (odkritje novih izraznih oblik).  

5. Originalnost: V likovnih delih opazimo inovativno upodobitev likovnega motiva (brez 

vsakih vzorov), neobičajne in redke ideje (emocionalnost, občutljivost zaznavanja), 

domiselno in nevsakdanjo uporabo likovnih materialov in pripomočkov (likovni 

spomin) ter nenavadnost v povezovanju likovnih pojmov, likovnih materialov in motiva 

(duhovitost izvedbe likovne naloge).  

6. Redefinicija: V likovnih delih opazimo snovanje idej in upodobitev likovnega motiva 

na zasnovi subjektivnih zaznav, čustev in domišljije (ni stereotipnih rešitev), 

individualno izvedbo likovne tehnike na zasnovi vizualnih vtisov in lastnega 

raziskovanja likovnih materialov ter spretno povezavo že poznanih likovnih pojmov z 

na novo spoznanimi na osnovi likovne izkušnje in domišljije ter zavestno snovanje nekaj 

novega (preoblikovanje) (Karlavaris, 1988:42, Tacol, 2015). 
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Opazimo lahko, da imajo otroci potrebo po likovnem izražanju. Otroško likovno izražanje je 

razvojno orodje in kognitivna nuja. Otroška likovnost služi predvsem praktičnemu namenu: 

podpiranju postopnega praktičnega razumevanja in obvladovanja prostora (Muhovič, 1990:15). 

Likovno ustvarjanje (izražanje) je delovanje, preoblikovanje položajev v prostoru (okolju), 

izvirno preoblikovanje informacij, odpiranje problemov. Torej gre za likovno opredmetenje 

notranje »predelave materije«, ki pa je odvisna od razvoja učenčevega likovnega izražanja 

(Tacol, 1999). Če ustvarjalnost odraslega ocenjujemo po končnem izdelku, je pri otroški 

ustvarjalnosti najpomembnejši sam proces ustvarjanja (Duh, 2004).  

V kaosu raznolikih možnosti in stališč učinkovito in uspešno, hkrati pa v harmoničnem sožitju 

z drugimi in okoljem uspeva zgolj posameznik, ki zmore razlikovati pomembno od 

nepomembnega, verjetno od manj verjetnega, ki zmore smiselno ubesediti merila presoje, ki 

zmore na temelju teh presojati. Vse to pa mu omogoča učinkovito, kritično mišljenje (Rupnik 

Vec, 2010:173). Splošnega soglasja o tem, kaj kritično mišljenje je, v strokah, ki ga razlikujejo, 

ni (prav tam). Zapišemo lahko, da pojem kritično razmišljanje predstavlja sposobnost in 

pripravljenost vrednotiti trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. 

Čeprav ni sinonim za dobro mišljenje, je kritično mišljenje prodoren in samoizbolšujoč pojav 

pri človeku. Idealen kritični mislec je vedoželjen, dobro poučen, zaupa v razum, je odprt, 

fleksibilen, pošten v evalvaciji v soočanju z osebnimi zmotami, preudaren v presojanju, 

pripravljen ponovno premisliti, natančen pri obravnavi tem (Zore, 2011:44).  

Vsak argument vsebuje tri dele – sklep, razloge za sklep (premise) in ustrezen odnos med 

obema, razlogi podpirajo sklep. Običajno so premise nekaj, kar je očitno – nekaj, kar vemo ali 

o čemer smo prepričani, sklep pa je vsaj nekoliko dvomljiv in potreben podpore. Končni cilj 

preučevanja argumentov je sposobnost njihovega ocenjevanja. Mnenje, v smislu zavzemanja 

nekega stališča, zahteve ali svojega občutja do nečesa, je običajno izhodišče za nastanek 

argumenta (Šuster, 1998).  

Wadova navaja osem veščin kritičnega mišljenja pri pouku, na katere pa se lahko upre tudi 

učitelj pri pouku likovne vzgoje: 

‒ Naravnanost na zastavljanje vprašanj in raziskovanje: učenec zastavlja vprašanja o 

likovnih problemih, likovnih materialih (tehnikah), motivih in načinih likovnega 

ustvarjanja, o katerih  teče snov. Učitelj ga pri tem podpre, če ga čim pogosteje spodbuja 
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k zastavljanju vprašanj pred obravnavo omenjene tematike, med obravnavo in po 

obravnavi snovi (na temelju znanja, ki ga je pridobil ob obravnavi teme).  

‒ Opredeljevanje pojmov in problemov: učenec v pogovoru preverja pomene različnih 

likovnih pojmov, ki jih usklajuje s sošolcem in/ali učiteljem in se tako izogiba možnim 

nesporazumom. Učitelj omogoča učencem učenje različnih veščin, modelira jasno in 

natančno rabo jezika, problematizira videno ali prebrano, oblikuje problemska 

vprašanja, jih usmerja v raziskovanje lastnih, pogosto naivnih definicij o strokovnih 

pojmih ipd.  

‒ Raziskuje dokazno gradivo za posamezno razlago: učenec se zaveda, da za posamezni 

pojav, dogodek idr. obstajajo raznovrstne razlage, ki so bolj ali manj preverjene. Mnoge 

med njimi, čeprav močno prisotne in uveljavljene, so empirično nepreverjene, torej ne 

nujno veljavne. Razlikuje med dejstvi in interpretacijami ter verovanji in 

neutemeljenimi prepričanji in empirično utemeljenimi, znanstvenimi razlagami. Učitelj 

učencu omogoča učenje te veščine, kadar v raznovrstnem učnem gradivu išče dokaze 

za ali proti določeni tezi, učenec predvidi, kako bi lahko dokazal ali zavrnil veljavnost 

določene hipoteze ipd.  

‒ Analiza predpostavk in naravnanost v posameznih sklepih: učenec je pozoren na 

implicitna prepričanja oz. premise, na katerih temeljijo posamezni sklepi, tako lastni kot 

sklepi drugih ljudi. Preiskuje in ozavešča neizgovorjeno, tisto, kar se običajno 

avtomatsko privzame oziroma v kar se avtomatično verjame, ter tematizira, dvomi, 

postavlja dodatna vprašanja ipd. Učitelj spodbuja učenje te veščine, kadar modelira 

analiziranje predpostavk, ki so v temelju trditev, besedil, izjav idr.   

‒ Izogibanje emocionalnemu zaključevanju: učenec razlikuje emocionalni vidik oz. 

vdanost neki ideji, všečnost le-te od razumskega vidika oz. utemeljenosti, resničnosti 

ideje. Učitelj podpre učence pri učenju te veščine, kadar modelira razumsko sklepanje 

in izogibanje emocionalnemu zaključevanju, pojasni pojem emocionalno sklepanje in 

navaja primere, usmerja učence v analizo kakovosti argumentov v prid posamezni 

trditvi, usmerja učence v ozaveščanje lastnega emocionalnega doživljanja v zvezi s 

posamezno idejo, usmerja učence v raziskovanje možnih motivov za poudarjanje neke 

ideje idr.  

‒ Izogibanje pretiranemu poenostavljanju: učenec se zaveda težnje po pretiranem 

poenostavljanju, tj. po črno – belem obravnavanju sveta ali posploševanju na temelju 
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nezadostnih ali nereprezentativnih informacij. Preiskuje ustreznost trditev in sklepov, 

jih vrednoti, presoja njihovo utemeljenost in se izogiba poenostavitvam. Učitelj 

spodbuja te veščine, kadar modelira miselni proces, ki se izogiba poenostavljanju, 

učence eksplicitno seznani s pretiranim poenostavljanjem kot eno temeljnih teženj 

posameznika, usmerja učence v preiskovanje kakovosti dokaznega gradiva za ali proti 

določeni ideji ipd. 

‒ Dopuščanje in upoštevanje različnih interpretacij dogodkov in pojavov: učenec se 

zaveda, da posameznik dogodke vedno razlaga z neke perspektive, na temelju bolj ali 

manj ozaveščenih predpostavk. Ve, da je na isti dogodek (pojav) možno zreti iz različnih 

zornih kotov in da je njegova razlaga oz. interpretacija le ena izmed mogočih. Zaveda 

se relativnosti in tega, da se mišljenje vedno odvija znotraj neke perspektive. Učitelj 

spodbuja učenje te veščine, kadar modelira dopuščanje in upoštevanje različnih 

interpretacij, učence čim pogosteje vabi v navajanje alternativnih interpretacij ali 

hipotez v problemskih situacijah ipd.  

‒ Dovoljenje nedorečenosti, odprtosti: učenec v večji meri pristaja na nedorečenost, 

odprtost, nejasnost, kompleksnost. V večji meri sprejema položaje, v katerih v nekem 

trenutku ni končnega odgovora. Pristaja na to, da v nekem trenutku za določen pojav ni 

končne, popolne razlage (nanje nikdar ni popolno, končno, absolutno). Učitelj spodbuja 

razvoj te veščine, kadar modelira pristajanje na nejasnost, nedokončnost, trenutno 

nerešljivost položaja, neposredno opozarja učence na nedorečenost, kontekstualno 

pogojenost, kompleksnost ali nedokončanost rešitve ter vabi v raziskovanje odprtih 

vprašanj ali problemov v besedilih, teorijah, raziskavah (prilagojeno po Wade, 1995:25, 

Rupnik Vec, Kompare, 2006:28). 

2.3.3 Uspešnost izvajanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine 

Doseganje razumevanja pojmov o kulturni dediščini ter prevzgajanje odgovornosti do njenega 

ohranjanja in varovanja je povezna z učiteljevim ustvarjalnim organiziranjem dejavnosti 

učencev. Komunikacija med učiteljem in učenci ne more biti enosmerna (statična), kjer je 

učitelj avtoritativen posredovalec znanja. Učitelj učence posredno vodi, jim pomaga ter 

usmerja, da samostojno, v interakciji z njim in med sabo, prihajajo do spoznanj (Jacobsen, 

2009). Pri pouku likovne vzgoje za doseganje razumevanja problematike ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine uporabljamo metode in oblike dela tako, da spodbujamo učenčevo 

kritično razmišljanje ter ustvarjalno dejavnost. Učne metode so znanstveno in izkustveno 
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preverjeni načini komunikacije med učitelji in učenci v procesu prenašanja in usvajanja znanja, 

spretnosti, razvijanja sposobnosti in spodbujanja ostalih potencialov razvijanja osebnosti v 

procesu poučevanja in učenja. Učne metode lahko v didaktičnem pogledu opredelimo kot poti 

do ciljev poučevanja, ki so primerne za učence, hkrati pa v sklopu ostalih didaktičnih 

komponent in ustrezne interakcije dajejo določeni situaciji pouka optimalen učinek. Učne 

metode so v določenih situacijah pouka vezane bolj na aktivnosti učitelja, spet drugič pa na 

učenca, vendar vedno s ciljem, da usmerjajo učenca na aktivno usvajanje znanja, spretnosti, 

navad, da spodbujajo ustvarjalna nagnjenja in sposobnosti. Metode morajo biti prilagojene 

ciljem, vsebinam in udeležencem, ki sodelujejo pri pouku (Duh, 2004). Za doseganje ciljev 

mora učitelj vpeljati v učni proces posebne odnose – odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem 

spoštovanju (Tacol, 2003). Za doseganje pravih odnosov in pozitivne komunikacije v učnem 

procesu kot tudi postavljenih ciljev v okviru poučevanja/učenja so potrebni ustrezni načini dela, 

ki morajo biti prilagojeni učnim ciljem, likovnim nalogam in konkretnim učencem, ki 

sodelujejo pri uresničevanju ciljev pouka/učenja. Da lahko učitelj izbere pravo metodo, mora 

dobro poznati njene posebnosti, predvsem njeno učinkovitost. Uporabljati in povezovati jih 

mora hkrati po več in jih celo ponavljati. Izbrati jih mora premišljeno, učinkovito, dinamično, 

tako, da bodo učence usmerjale v usvajanje likovnih pojmov, razvijale njegove individualne 

likovne zmožnosti in v okviru tega individualni likovni izraz (Tacol, 2003).  

Poznamo več oblik interakcije pri pouku; učenec – vsebina, učenec – učenec in učenec – učitelj. 

Pri pouku likovne vzgoje prihaja do različne vrste interakcije, v uvodnem in osrednjem delu 

učne ure najpogosteje zasledimo metode pogovora in razlage, ki pa mora s svojim pristopom 

biti usmerjena na učenca in spodbujati aktivno učenje. Aktivno poučevanje tako vključuje 

uporabo strategij, ki omogočajo maksimalno interakcijo med učiteljem in učenci, med učenci 

kot med učenci in učnimi vsebinami. Posledice aktivnega poučevanja so povečanje učenčeve 

pozornosti, razvoj različnih veščin (komunikacije, argumentirane razprave, asertivnosti, 

upoštevanje drugih, sodelovanje, aktivno poslušanje, empatija), razvoj kreativnega in kritičnega 

razmišljanja, povečanje motivacije, zmanjšanje negativnih emocij idr. Pristopi poučevanja, ki 

pa so usmerjeni na učenca, predstavljajo različni raziskovalni projekti, terenski pouk, delo v 

skupinah, raziskovanje primera, samostojno raziskovanje, aktivnosti poskusov in napak ter 

simulacije (Šimić Šašić, 2011). Najpogosteje v literaturi zasledimo delitev učnih metod pri 

pouku likovne vzgoje na splošne in specifične (Karlavaris, 1991, Tacol, 2003, Duh, 2004, 

Karlavaris, Berce – Golob, 1991), ki pa smo jih prilagodili in jih predstavljamo v tabeli 5.  
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Tabela 5: Metode dela pri likovni vzgoji.  

Splošne metode dela pri likovni vzgoji 

Verbalno-

tekstualne 

metode  

Metoda pogovora – način dela pri pouku v obliki dialoga med učiteljem in 

učenci samimi. Temeljni sestavini te metode sta vprašanje in odgovor. 

Vprašanja snuje glede na vsebino v zvezi z likovnimi pojmi. Da bi stekel 

med učitelji in učenci uspešen dialog, mora učitelj ustvariti ugodno ozračje, 

v katerem si bodo učenci želeli sodelovati. Pogovor mora temeljiti na 

mnogih vprašanjih, ki so logična in razumljiva in morajo voditi k 

ustreznemu odgovoru. 

Metoda razlage – poteka v obliki besednega izražanja, kje učitelj spodbuja, 

da je tudi učenec izvir informacij. Učitelj jo uporabi, kadar želi učencem 

podati še neznane likovne in druge pojme ali razložiti način uporabe 

likovnih materialov in posebnosti likovnega motiva oziroma, ko posreduje 

likovno nalogo, ki jo bodo učenci reševali. Metoda razlage lahko hitro 

preide v metodo pogovora. Da bi bila metoda razlage učinkovita, mora biti 

učitelj dobro pripravljen. 

Metoda dela z besedilom (tekstovna metoda) – poteka, ko učenci berejo 

besedilo, na osnovi katerega oblikujejo ilustracijo, ali ko berejo besedilo v 

o likovnih zakonitostih ali likovnih ustvarjalcih v učbenikih, enciklopedijah 

idr.  

Metoda risanja in metoda pisanja – uporabnost metode risanja v procesu 

likovne vzgoje se kaže pri nazornejši predstavitvi likovno-teoretskih in 

drugih likovnih zakonitostih, ki so vsebina likovne vzgoje. Metoda pisanja 

se v procesu likovne vzgoje uporablja, kadar gre za izdelavo tabelne slike 

in obnovitve naloge na tablo.  

Vizualne 

metode 

(metode dela s 

slikovnim 

materialom) 

Metoda prikazovanja – pri pouku učencem prikazujemo predmete in pojave 

vidnega sveta, reprodukcije umetniških del, raznovrstne prikaze kulturne 

dediščine, ilustracije, vsakdanje predmete idr. Neposredni stik z okoljem v 

razredu nadomeščajo kakovostni posnetki realnega okolja ter likovna dela 

priznanih likovnih ustvarjalcev.  
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Metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi – pri likovni vzgoji uporabljamo 

sodobne medije (osebne računalnike z zmogljivo programsko opremo, 

multimedijske projektorje, interaktivne table idr.). 

Praktično- 

manipulativne 

metode  

Metoda demonstracije (ponazoritve) – ima v učnem procesu likovne vzgoje 

poseben pomen, saj se nanaša na celo vrsto dejavnosti, ki so usmerjana v 

predstavitev in kazanje učnih sredstev, predmetov, procesov, pojavov, 

vsega, kar je lahko predmet doživljanja. Najpogosteje se ta metoda v 

procesu likovne vzgoje uporablja za demonstracijo aktivnosti (uporabo 

orodij in materialov, to je izvajanje likovne tehnike ipd.), pri tem gre 

predvsem za proces opazovanja, opažanja, doumevanja in doživljanja. Dela 

priznanih likovnih ustvarjalcev in likovni izdelki učencev ne smejo biti 

vzor za slepo posnemanje, zato učitelj pri izvedbi likovne naloge preprečuje 

uporabo enakih motivov. So pa lahko taka dela vzor za rešitev teoretičnega 

likovnega problema. Tudi ponazoritev izvedbe likovne tehnike sme biti le 

pomoč za razjasnitev postopkov izvedbe in mora prispevati k izvirnemu 

likovnemu izražanju.  

Metoda praktičnega likovnega izražanja – s to metodo razumemo vsako 

obliko dela pri likovnem izražanju, ki ima namen, da bi učenci prihajali do 

novih spoznanj in odkritij v povezavi z izraznimi sredstvi in oblikovnimi 

načeli. Likovna vzgoja temelji na metodi praktičnega likovnega izražanja, 

ki je najpomembnejši del vsake učne. Učitelj učencu pomaga, kadar mu 

zmanjka motivacije oziroma le-ta potrebuje pomoč zaradi tehnične ali 

organizacijske težave. 

Metoda eksperimentiranja – predstavlja aktivno raziskovanje učencev, 

predvsem v smislu uvajanja novih likovnih tehnik, materialov in postopkov 

idr. Pri likovni vzgoji se vsaka likovna aktivnost lahko smatra kot metoda 

eksperimentiranja, če je pravilno zastavljena. 

Specifične metode dela pri likovni vzgoji 

Metodi 

likovno- 

estetske 

komunikacije  

Metoda estetskega kultiviranja (estetske komunikacije) in metoda širjenja 

in udejanjanja (elaboriranje) likovnih senzibilnosti – usmerja estetsko 

komunikacijo na učence z namenom estetskega ozaveščanja oziroma 

bogatenja občutljivosti za likovne strukture. Učitelj kultivira zavest 
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učencev, učenci pa v svojih delih izrazijo različnost estetskih doživljajev in 

različnost estetskih sodb. Učenci tako širijo občutljivost za posamezne 

likovne komponente, oblikovne strukture in miselne elaboracije. Hkrati si 

bogatijo občutljivost za likovne probleme. 

Metodi 

specifičnosti 

ustvarjalnih 

procesov  

Metoda transponiranja in alternative ter metoda posrednih stimulansov – 

metodi temeljita na razvijanju ustvarjalnosti. Zato prek predstavljenih 

likovnih pojmov, posebnosti ravnanja z materiali idr. učence posebej 

spodbudi, da motiv izrazito doživijo, to pa jih odvrne od upodabljanja 

podob po ustaljenih vzorcih. Učitelj naj spodbudi domišljijo učencev. 

Metodi 

kompleksnosti 

likovnih 

pojavnosti, 

funkcij in 

procesov 

Metoda kompleksnosti in prepletanja ter metoda izmeničnih vplivov – 

ustvarjalna uporaba teh metod spodbuja pri učencih slojevitost likovne 

ustvarjalnosti (motiv, tehnika, likovni jezik, osebnost posameznika ipd.). 

Učenci se likovno izražajo, spodbujeni z enim (katerimkoli) od mnogih 

naštetih elementov slojevitosti. Za uresničitev tega pa je potrebno 

ustvarjalno, sproščeno ozračje. Učenci vse komponente na samosvoj način 

povezujejo in se spontano izvirno izražajo. 

Metodi 

individualne in 

subjektivne 

značilnosti 

likovnih 

fenomenov 

Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti in metoda avtonomnih likovnih 

postopkov – to metodo bo učitelj lahko uspešno izvajal, če bo znal 

spoštovati individualni način izražanja vsakega učenca. Ne bo mu vsiljeval 

svojih prepričanj, kako naj upodobi različne podobe ali kako naj reši likovni 

problem, temveč bo samo pomagal urediti učenčev osebni način izražanja, 

ki se ga bo učenec ob tem postopoma zavedal. Za lažje doumetje načina 

učenčevega likovnega izražanja bodo učitelju v pomoč različni didaktični 

pripomočki.  

Metodi 

specifičnosti 

likovnih tehnik  

Metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno 

izkušnjo ter metoda neposrednega učenja likovne tehnike – spodbuja 

učence k iskanju variacij v poznanih likovnih tehnikah in tehničnih 

postopkih ter k izvedbi izvirne likovne tehnike. Skozi lastno likovno-

ustvarjalno delo spoznavajo učenci posamezne likovne tehnike, ustrezna 

uporaba metod pa jih vodi k razvijanju izvirnega postopka v izvedbi likovne 

tehnike in individualnega postopka pri tehnični izvedbi likovnega dela. 
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Pomembno vprašanje v didaktični teoriji in praksi so socialni stiki in interakcija med učiteljem 

in učenci v procesu pouka pri likovni vzgoji, ki predvideva med udeleženci tega procesa 

raznovrstne aktivnosti (Duh, 2004). Aktivnosti so povezane s cilji, z likovnimi nalogami 

oziroma učnimi vsebinami, z likovnimi področji, z učnimi metodami in učnimi sredstvi – s 

teoretičnim in praktičnim delom (Tacol, 2003). Pouk likovne vzgoje lahko poteka v naslednjih 

učnih oblikah:  

‒ V frontalni obliki – učitelj frontalno komunicira z vsemi učenci, običajno v uvodnem in 

zaključnem delu ure. Učitelj naj ne bi bil popoln nosilec učnega procesa, učence naj le 

usmerja v razmišljanje, zato v neposredno razlago vključuje več različnih učnih metod, 

učenci tako v pogovoru izkazujejo in ugotavljajo svoje razumevanje likovnih pojmov, 

analizirajo predstavljene vsebine, učna sredstva, demonstrirano likovno tehniko in 

posredovani likovni motiv.  

‒ V skupinski obliki – predstavlja občasno formiranje skupin, ki samostojno rešujejo 

določene likovne naloge. Pri skupinskem delu nastaja skupinsko likovno delo, ki ga 

ustvarja več učencev, običajno vsi člani skupine. Pri skupinskem delu učenci sodelujejo 

in se pogovarjajo, svoj likovni prispevek v skupinskem delu pa prilagajajo drugim.  

‒ V dvojicah – učence navaja na sodelovanje, na širše organiziranje delovnih in likovno 

izraznih postopkov. Uporablja se večinoma pri praktičnem likovnem delu, in sicer kot 

oblika dialoga med dvema učencema, pa tudi v uvodni motivaciji in pri vrednotenju 

likovnega dela. Oblika dela v dvojicah je primerna za izvajanje zahtevnejših likovnih 

tehnik in postopkov dela.   

‒ V individualni obliki – pri likovni vzgoji se uporablja najpogosteje, učenci se izražajo 

na svoboden način, saj se jim ni potrebno nikomur prilagajati. Učitelj je pri tej obliki  v 

vlogi svetovalca, ki učencem nudi individualizirano pomoč, glede na njihove želje in 

sposobnosti. Individualno delo učence navaja na samostojnost in krepi njihovo 

samozavest.  

‒ V ekskurziji – kot obliki dela, kjer se pouk likovne vzgoje ne odvija samo v učilnici. 

Učenci občasno odidejo izven šolskega okolja, da bi opazovali in  analizirali različne 

pojave v okolju. Ekskurzija je sestavljena iz strokovno-vsebinskega in organizacijskega 

dela. Strokovno-vsebinski del, poleg teoretičnega dela, vključuje likovno ustvarjanje 

učencev na mestu samem (v naravi, kraju kulturne dediščine, galeriji idr.), 

organizacijski del ekskurzije pa predstavlja učiteljevo organizacijo prevoza, 

razporeditve časa idr. (prilagojeno po Tacol, 2003, Duh, 2004, Karlavaris, 1988).  
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2.3.4 Ozaveščanje problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri učnih urah 

likovne vzgoje  

Učitelj naj učence ves čas, skozi vsa obdobja šolanja, ozavešča o problematiki ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine ter vključuje vsebine v izvedbo likovnih nalog in prilagaje vsebine 

starostni stopnji učencev. Z vgrajevanjem vsebin usmerja učence k oblikovanju odnosa in 

razvijanju spretnosti za varovanje vsega, kar je delo človeških rok in tudi narave, ter pri učencih 

krepi ozaveščenost o pomenu kulturne dediščine za splošno in kulturno identiteto. Z 

ozaveščanjem učencev o načinih izdelave in/ali materialih dediščine krepimo odgovoren in 

spoštljiv odnos do raznovrstne dediščine, ki jo je ustvaril človek, še posebej pa do slikarske, 

kiparske, arhitekturne dediščine, kulturne krajine ter izbranih izdelkov ljudske umetnosti in 

obrti (Bogataj, 1993). Z načrtnim ozaveščanjem učencev s pomočjo različnih učnih metod, 

učnih medijev, likovnih materialov, načinov likovnega izražanja in oblik dela učitelj vpliva na 

pozitiven in odgovoren odnos učencev do kulturne dediščine, ob tem pa se pri likovnem 

izražanju razvija učenčeva ustvarjalnost ter zmožnost kritičnega presojanja in vrednotenja 

kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja.  

Ustvarjalen in vesten učitelj, ki poučuje predmet likovna vzgoja, že v osnovni šoli usmerja 

učence v prepoznavanje posebnosti kulturne dediščine in jim privzgaja kritičen odnos in 

odgovornost za njeno ohranjanje in varovanje. Tudi učni načrt za likovno vzgojo (2011) 

opozarja učitelje na to v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, da so pri učencih pozorni na 

doživljanje in izražanje emocij, učenčev odnos do drugih učencev in na čustva, ki se pri tem 

pojavljajo, pa tudi na odnos do predmetov.  

Učitelj naj bi učence ob realizaciji ciljev in vsebin iz učnega načrta v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju ozaveščal o kulturni dediščini, njenem ohranjanju in varovanju na 

najosnovnejši ravni. Posebej je pozoren pri usmerjanju učencev v opazovanje različne dediščine 

v lastnem okolju. Navajal naj bi jih na ugotavljanje njenega stanja ter v iskanje preprostih 

rešitev za njeno ohranjanje in varovanje. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi 

učitelj ob realizaciji ciljev in vsebin iz učnega načrta učence ozaveščal o kulturni dediščini, 

njenem ohranjanju in varovanju na bolj kompleksni ravni. Prav tako veliko pozornost učitelj 

usmeri v učenčevo opazovanje dediščine v bližnji okolici ter širše. Poglobi spoznavanje med 

snovno – nesnovno ter premično – nepremično kulturno dediščino. Učence tudi usmeri v 

spoznavanje razlik med pomenom besed ohranjanje kulturne dediščine in varovanje kulturne 

dediščine ter besed konserviranje in restavriranje kulturne dediščine. V tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju naj bi učitelj učence ozaveščal in usmerjal v spoznavanje osnovnih 
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razlik med konservatorsko-restavratorskimi posegi na slikah in kipih glede na sestavine 

umetnine (material). V učencih naj tudi širi spoznanja o različnosti materialov ter originalnosti 

in neponovljivosti materialne kulturne dediščine. Prav tako naj veliko pozornosti usmeri v 

učenčevo opazovanje  dediščine v bližnji okolici ter širše, še posebej pa naj učence usmerja v 

izražanje ugotovitev, mnenj o stanju kulturne dediščine ter predlogov o njenem izboljšanju 

(kritično mišljenje). Učenci naj bi se tako ozaveščali o propadanju kulturne dediščine 

(arhitekturne, slikarske in kiparske) v lastnem kraju ter drugih problemih (vandalizmu, 

zanemarjanju, kraji ipd.).  

 

 Priporočene vsebine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

 

Učitelj učencem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju posreduje informacije o kulturni 

dediščini, predstavi lahko razlike med naravno in kulturno dediščino in naravno in kulturno 

krajino ter premično in nepremično dediščino. Ob posredovanju vsebine naj bo pozoren na 

primernost posredovane vsebine, uporablja pa naj takšne metode in oblike dela, ki ob igri 

učence usmerjajo v raziskovanje.  

Učencem lahko osvetli začetke likovnega ustvarjanja pri človeku ter predstavi prve poznane 

likovne materiale, načine priprave (izdelave) ter uporabe. Tako lahko pri likovnem področju 

slikarstvo predstavi zemeljske pigmente, oglje, zažgane kosti, kredo kot prvi slikarski material, 

ki je bil človeku dostopen in katerega je nanašal s konico prstov, s pomočjo lišajev ali maha, z 

živalsko dlako, s pihanjem barve skozi votle kosti ipd.  

Pri likovnem področju kiparstvo lahko učitelj predstavi materiale prvih kiparskih stvaritev: 

zemljo (glino, ilovica), kosti, slonovino, kamen, različne kovine, ki jih je človek priskrbel v 

bližnji okolici in vanje posegel s pomočjo preprostih kiparskih pripomočkov: z dodajanjem ‒ 

modeliranjem, odvzemanjem – klesanjem, rezljanjem.  

Pri arhitekturnem oblikovanju lahko učitelj učence usmeri tudi v spoznavanje prvih bivališč ‒ 

votline kot prvega naravnega zavetišča, prvih stavb ter prvih gradbenih materialov: zemlje 

(gline, ilovice), lesa, kamna, slame, pečene gline/ilovice (opeka) (Juvanec, 2006).  

Učitelj naj bi tako v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predvsem usmerjal pozornost 

učencev v opazovanje lastne okolice, kje vse se nahaja slikarska in kiparska dediščina (npr. v 

cerkvi, kapelah, trgih, domovih) ter v opisovanje razlik med: slika in kip; slika na steni in slika 
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na platnu; lesena poslikana skulptura in kovinska skulptura idr.). Še posebej naj bi učitelj učence 

usmerjal v opazovanje propadajoče arhitekturne dediščine z namenom spoznanja odgovornega 

odnosa (lastnika, družbe) ter k iskanju preprostih rešitev za njeno ponovno uporabo, pa tudi v 

primerjavo tradicionalnih slikarskih, kiparskih, arhitekturnih materialov  ter materialov 

izdelkov domače obrti s sodobnimi materiali in možnostmi ter osnovnimi razlikami, ki jih 

dopuščajo.  

Za bolj občutljivo dojemanje pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine, krepitev 

odgovornega in spoštljivega odnosa do izdelkov lahko učenci oblikujejo tudi likovne izdelke iz 

materialov, ki jih izdelajo sami. Npr. z izdelavo preproste barve tako ozavestijo barvo kot 

skupek pigmenta (drobnih zrnc različnih snovi iz narave) ter veziva iz njim poznanih snovi 

(jajc, mleka, voska). S spoznavanjem porekla materialov in različnih preprostih načinov nanosa 

pri učencih učitelj ozavešča spoznanje o različnih materialih kulturne dediščine. S 

spoznavanjem o njihovi minljivosti pa tudi potrebo po njihovi ohranitvi in varstvu.  

V okviru različnih šolskih dejavnosti naj bi učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

obiskali ustanove, ki skrbijo za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine ter preko različnih 

didaktičnih  pripomočkov spoznali osnove skrbi za dediščino.   

 

 Priporočene vsebine v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

 

Učitelj lahko učencem osvetli likovno ustvarjanje pri človeku ter poglobi vsebine pri 

poznavanju likovnih materialov, načinov priprave (izdelave) ter uporabe. Pri likovnem 

področju slikarstvo lahko tako bolj poglobljeno predstavi dele slike: podloga, ki je sestavljena 

iz nosilca slike (npr. papir, les, platno) in osnove, ki je sestavljena iz polnila (npr. gips, kreda) 

in veziva (npr. klej, olje), na katero pa je nanesena barva (skupek pigmenta in veziva). Učencem 

lahko tudi predstavi razvoj slikarskega nosilca: poslikane stene v pečinah, stenske površine, les, 

papir, platno ter številne sodobne materiale.  

Učenci lahko tudi bolj poglobljeno opredeljujejo sestavine barv na zgodnjih poslikavah: 

mešanice pigmentov, najdene v okolici (prah mineralov, oglja, žgane kosti, apnenca) in veziva 

(vode, tekočine različnih rastlin, živalske maščobe, beljakovine in krvi). Učenci tako razumejo 

razvoj slike od stenskih poslikav v pradavnini, slike v apnenem ometu (freska), slike, naslikane 

z mešanico pigmentov, voska in smole (enkavstika), jajčne tempere, oljne barve ter platna kot 

nosilca slike ter različne sintetične barve (npr. akrilne barve).  
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Pri likovnem področju kiparstvo lahko učenci spoznavajo kipe glede na material (sestavino), ki 

jih ločimo na tradicionalne ‒ glina, mavec, kamen, les, kovine ter različne sodobne materiale. 

Učence usmerja v razlikovanje kiparske dediščine glede na okolje, v katerem se nahaja ‒ kot 

del nepremičnine oziroma premičen kip. Ob tem učenci spoznavajo različna kiparska dela glede 

na material: kamnita plastika, kamnita poslikana plastika, lesena plastika, lesena poslikana 

plastika, arhitekturna plastika (tudi zahtevna štukatura), kovinska plastika, keramična plastika, 

plastika v drugih materialih (Makuc Semion, Dolenc Kambič, 2004).  

Pri arhitekturnem oblikovanju pa lahko učitelj učence usmeri v spoznavanje razvoja prostora v 

hiši (na domačiji), v vasi in mestu (Juvanec, 2006).  

Učitelj v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učence tako poglobljeno usmerja v 

primerjavo tradicionalnih slikarskih, kiparskih, arhitekturnih materialov ter materialov izdelkov 

domače obrti s sodobnimi materiali in možnostmi ter osnovnimi razlikami, ki jih dopuščajo.  

V okviru šolskih dejavnosti naj učenci obiščejo ustanove, ki skrbijo za ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine in spoznajo poklice konservator-restavrator, konservator-arhitekt, 

konservator-krajinski arhitekt idr.  

Z izdelavo likovnega izdelka s pomočjo tradicionalnih materialov spoznavajo materiale,  

tehnologijo izdelave pa krepijo z občutkom odgovornosti do slikarske in kiparske dediščine ter 

njenega ohranjanja in varovanja.  

 

 Priporočene vsebine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

 

Učitelj lahko učencem osvetli začetke konservatorske praske v našem okolju in širše (Dvořák, 

1916, Jokilehto, 1999, Hoyer, 1998). S pomočjo sodobnih likovnih praks (performance, 

besedna umetnost, krajinska umetnost, instalacije ipd.) lahko učenci spoznavajo problematiko 

ohranjanja in varovanja slikarske, kiparske, arhitekturne dediščine, kulturne krajine ter izbranih 

izdelkov ljudske umetnosti in obrti.  

Pri likovnem področju arhitekturno oblikovanje lahko učenci opredelijo arhitekturno dediščino 

na profano (podeželske, mestne in trške stavbe), sakralno (cerkve, kapelice, znamenja), 

sakralno-profano (samostani, župnišča), opredelijo namembnost na stanovanjsko – 

nestanovanjsko, spremembo namembnosti objekta, opišejo kritino, stavno pohištvo, gradiva 

(materiale), detajle ipd. arhitekturne dediščine in jih primerjajo s sodobno arhitekturo. Učenci 
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lahko spoznavajo tudi različne kulturne krajine in njihovo značilno arhitekturno dediščino, 

njene pomembne različnosti in pripadnosti določenemu prostoru (npr. bovška hiša, koroška hiša 

idr.). Ob fotografijah spoznavajo novogradnje, ki sledijo identiteti določene kulturne krajine ter 

opišejo njene značilnosti. Prav tako lahko učitelj učence usmerja na opazovanje primernih in 

neprimernih posegov na arhitekturni dediščini ter kulturni krajini v bližnji okolici in širše 

(prenovi v smislu materialov, stilskega oblikovanja detajlov, povečevanja odprtin, zamenjave 

stavbenega pohištva, barve fasade, nadgradnje objektov, velikost stavb, vpliv arhitekture na 

okolico glede na obstoječo arhitekturo oziroma značilno kulturno krajino idr.). Na prikazih 

arhitekturne dediščine tako učenci prepoznajo človeku prilagojene mere in razmerja (simetrija, 

ritem, zlati rez). Ob fotografijah krajine pa lahko primerjajo novogradnje, ki sledijo identiteti 

kulturne krajine in ugotavljajo neprimernost novogradnje (predimenzioniranost, porušeno 

razmerje odprtin, neprimerna barva fasade, okrasna obeležja, materiali idr.).  

Spoznajo naj tudi delo konservatorja-restavratorja in njegove posege v slikarsko in kiparsko 

dediščino. Spoznajo vrste posegov za ohranjanje in varovanje arhitekturne dediščine: prenova 

(vzdrževanje, sanacija s pogoji in soglasjem ter določili konservatorske službe, če ima stavba 

status kulturne dediščine ali spomenika in je vpisana v register nepremične dediščine).  

V okviru likovnih nalog pa lahko načrtujejo spremembe obstoječe arhitekture v lastnem kraju: 

preobrazba obstoječih enodružinskih kocka-hiš v stavbe, ki sledijo identiteti kulturne krajine 

oziroma mestnemu okolju (Ivanič, 2012), prenovi arhitekturne dediščine sodobnim potrebam, 

raziskujejo spremembe v krajini in arhitekturi z viri iz preteklosti in dokumentiranjem 

današnjega stanja. Izdelajo likovno delo s pomočjo tradicionalne tehnologije izdelave slike na 

platnu; napenjanje platna na lesen okvir, preparacija platna (izdelava pol oljne ali oljne 

podloge), barve (izdelava lastne oljne ali druge barve) ter likovno delo s pomočjo tradicionalne 

tehnologije slike na lesu (izdelava klejano-kredne podloge), izdelava jajčne tempere. 

V okviru šolskih dejavnosti (redni, izbirni pouk, kulturni in tehnični dnevi, dejavnosti v okviru 

likovnega krožka idr.) naj učenci obiščejo ustanove, ki skrbijo za ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine. Spoznajo tudi programe srednješolskega, višješolskega in visokošolskega 

izobraževanje za poklice ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev  

Državne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009) poudarjajo 

pomen spodbujanja ohranjanja ter varovanja kulturnih stvaritev, ki so pomembne za 

nacionalno, evropsko in svetovno kulturno dediščino. V smernicah je poudarjeno, da naj bi 

učitelji likovne vzgoje s pomočjo strokovnjakov s področja izobraževanja ter ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine omogočali in pomagali učencem spoznavati posebnosti kulturne 

dediščine. Z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi naj učence v učnem procesu v učilnici ali v 

likovno-kulturnih ustanovah in drugih institucijah spodbujajo k spremljanju likovno-kulturnih 

dejavnosti in aktivnemu vključevanju vanje, da bodo razvijali ustvarjalnost, zmožnost 

kritičnega presojanja in vrednotenja likovne umetnosti. Z načrtnim spodbujanjem kritičnega 

mišljenja in ozaveščanjem učencev o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa ter izvajanjem likovnih nalog z 

vključevanjem teh vsebin lahko učitelj vpliva na vrednote, stališča in obnašanje učencev do 

kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in varovanja. Učitelji v praksi danes premalo 

vgrajujejo vsebine v učne ure likovne vzgoje. Nujno potrebujejo izpopolnjevanje za kakovostno 

vključevanje teh vsebin v pouk. Namen pričujoče raziskave je bilo proučiti vzgojno-

izobraževalno delovanje na področju ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku 

likovne vzgoje ter v praksi preizkusiti model načrtovanja in izvajanja učnih ur s to vsebino. V 

okviru tega so bili cilji raziskave razdeljeni: 

Prvi del: 

 ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način se vsebine o varovanju ter ohranjanju 

kulturne dediščine vključujejo v pouk likovne vzgoje, 

 ugotoviti, kakšno je učiteljevo poznavanje kulturne dediščine, kakšna so njihova stališča 

do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter kakšno vlogo ima pri tem šola, 

 ugotoviti, kolikšna je pripravljenost učiteljev za vključevanje teh vsebin v učni proces, 

 ugotoviti razlike o vključevanju vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine 

glede na delovno dobo učiteljev, 

 ugotoviti, kakšne so učiteljeve potrebe po dodatnem izobraževanju za poučevanje 

učencev o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine, 
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 ugotoviti, kakšne so potrebe po izobraževanju učencev o ohranjanju in varovanju 

kulturne dediščine. 

 

Drugi akcijski del – cilji so bili usmerjeni v izboljšanje: 

 učiteljeve ozaveščenosti o pomenu vključevanja vsebine o varovanju ter ohranjanju 

kulturne dediščine, 

 učiteljeve usposobljenosti vgrajevanja vsebin o varovanju ter ohranjanju kulturne 

dediščine v načrtovane likovne naloge, 

 učenčeve zmožnosti doseganja učnih ciljev v okviru likovnih nalog z vsebino o 

varovanju ter ohranjanju kulturne dediščine, 

 preveriti učinkovitost modela vključevanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine v pouk likovne vzgoje. 
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 Prvi del raziskave  

3.2.1 Raziskovalna vprašanja  

V pričujoči raziskavi smo skušali preučiti vzgojno-izobraževalno delovanje na področju 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri razrednih in predmetnih učiteljih v osnovni šoli, 

ki izvajajo pouk likovne vzgoje. Pouk likovne vzgoje od 1. do 5. razreda osnovne šole izvajajo 

učitelji razrednega pouka (diplomanti Pedagoške fakultete, smer razredni pouk), od 6.–9. 

razreda pa likovni pedagogi (diplomanti Pedagoške fakultete, smer likovna pedagogika in 

diplomanti Likovne akademije, smeri slikarstva in kiparstva). V raziskavi smo se osredotočili 

na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

a) Kakšno je učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in razumevanje skrbi zanjo, kakšno 

je sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki iz področja ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine in kakšna je njegova ozaveščenost o potrebi o vgrajevanju teh vsebin v učne 

vsebine pri likovni vzgoji? 

b) Ali  obstajajo razlike med razrednimi učitelji in učitelji likovne vzgoje o zavedanju 

osebne odgovornosti pri razvijanju učenčevega odgovornega odnosa do kulturne 

dediščine, njenega varovanja in ohranjanja?  

c) Na kakšen način in v kolikšni meri (kako pogosto) učitelji vključujejo vsebine 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, še posebej na področju arhitekturne 

(stavbne) dediščine, dediščinske kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine, v 

realizacijo nalog različnih likovnih področij? 

d) Ali se učitelji glede na delovno dobo različno posvečajo vključevanju vsebin o 

ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje? 

 

3.2.2 Metodologija 

Vzorec 

V slučajnosti vzorec je bilo vključenih 125 učiteljev, od tega 77 (61,6 %) učiteljev na razredni 

stopnji osnovne šole in 48 (38,4 %) likovnih pedagogov na predmetni stopnji. Med anketiranimi 

je 15 moških (12 %), povprečna starost je 42 let (min = 25, max = 61). 
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Instrumenti in spremenljivke 

Učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in razumevanje skrbi zanjo, sodelovanje z zunanjimi 

strokovnjaki iz področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, učiteljevo ozaveščenost o 

potrebi o vgrajevanju teh vsebin v učne vsebine pri likovni vzgoji, razlike med razrednimi 

učitelji in učitelji likovne vzgoje o zavedanju osebne odgovornosti pri razvijanju učenčevega 

odgovornega odnosa do kulturne dediščine, njenega varovanja in ohranjanja (stališča in vedenje 

do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, stališča in vedenje do poučevanja vsebin), 

načinov in pogostost vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk ter 

vključevanju vsebin glede na delovno dobo smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Večino uporabljenih trditev in 

vprašanj smo povzeli in prilagodili iz raziskav s področja ohranjanja in varovanja naravne 

dediščine (Torkar, 2009) in primerljivih tujih raziskav (Policy Paper on Heritage Awareness in 

Ireland, 2000).  

 

Na vprašanja, kakšno je učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in razumevanje skrbi zanjo, 

smo uporabili metodo analize prostih asociacij (Kris, 1996). Odgovore učiteljev smo 

kategorizirali in zabeležili frekvenco pojmov.  

 

Na vprašanja, v kolikšni meri in na kakšen način učitelji vključujejo vsebine o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine v pouk ter kakšno je njihovo sodelovanje s strokovnjaki s področja 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, smo uporabili vprašanja odrtega tipa: učiteljeve 

odgovore smo kategorizirati v sedem kategorij in zabeležili frekvenco pojmov (Miles, 

Huberman, 1994, Sagadin, 1993). 

 

Na trditve o zavedanju osebne odgovornosti pri razvijanju učenčevega odgovornega odnosa do 

kulturne dediščine, njenega varovanja in ohranjanja (stališča in vedenje do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, stališča in vedenje do poučevanja vsebin) so učitelji odgovorili s 

pomočjo petstopenjske Likertove lestvice: ocena 1 predstavlja, da se s trditvijo v celoti ne 

strinjajo, ocena 2, da se ne strinjajo, ocena 3, da so nevtralni, ocena 4, da se delno strinjajo in 

ocena 5, da se s trditvijo strinjajo v celoti (Likert, 1932).  
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Na raziskovalno vprašanje, ali se učitelji glede na delovno dobo razlikujejo po vključevanju 

vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje smo analizirali 

odgovore učiteljev ter jih kategorizirali glede na čas obravnave vsebin (ne obravnavajo, 

obravnavajo do 3 šolske ure letno, obravnavajo več kot 3 šolske ure letno) ter leta opravljanja 

poklica (do 10 let, med 11 in vključno 20 let ter 21 let ali več delovne dobe).   

 

Postopek zbiranja podatkov 

V slučajnostni vzorec smo zajeli osnovne šole iz vseh območnih enot Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo. Ravnatelje smo prosili za soglasje izvedbe raziskave. Anketne vprašalnike 

smo poslali po pošti. Vprašalniku smo priložili pisemsko ovojnico z našim naslovom in poštno 

znamko. Izpolnjenih in veljavnih smo prejeli 125 (64,10 %), kar predstavlja dober odziv 

(Babbie, 1998) na število poslanih vprašalnikov (195). Za izpolnjevanje vprašalnikov so učitelji 

potrebovali približno 30 minut. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno. Raziskava je potekala 

v šolskem letu 2012–2013.  

 

Obdelava podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS 18.0. O zavedanju osebne odgovornosti 

pri razvijanju učenčevega odgovornega odnosa (stališča in vedenja do ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine ter stališča in vedenje do obravnave vsebin pri pouku likovne vzgoje) je bila 

izračunana deskriptivna in inferenčna statistika. Za ugotavljanje razlik med učitelji glede na 

spremenljivko poklic smo uporabili Levene preizkus homogenosti varianc (F-preizkus) in t-

preizkus za neodvisne vzorce (Kožuh, Vogrinc, 2011).  

Izračunali smo povprečno vrednost (aritmetično sredino) in relativno mero razpršenosti 

(standardni odklon) za analizo stališč do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, vedenja 

do kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja ter stališča in vedenje do obravnave 

vsebin pri pouku likovne vzgoje.  
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3.2.3 Rezultati 

 

 Predstave o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine (premične ‒ slikarske 

dediščine, nepremične ‒ arhitekturne dediščine in kulturne krajine) 

 

Učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in razumevanje skrbi zanjo smo preverjali z njihovo 

predstavo o prikazanih fotografijah. Učiteljem smo pokazali fotografijo oljne slike, fotografiji 

arhitekturne dediščine ter fotografiji kulturne krajine. Prosili smo jih, da zapišejo vsaj pet 

asociacij, s katerimi opisujejo povezavo med prikazom na fotografiji in pojmom »ohranjanje in 

varovanje kulturne dediščine«.  

S kvalitativno analizo smo analizirali zapisane pojme ‒ predstave (asociacije) o slikarski 

dediščini, arhitekturni dediščini in kulturni krajini. V nadaljevanju smo navedli pojme in 

njihove frekvence po podvzorcih in v vzorcu skupaj. Če se je pojem pojavil vsaj dvakrat, smo 

ga vključili v seznam. 

 

3.2.3.1.1 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju slikarske dediščine  

 

Učiteljem smo prikazali fotografijo detajla slike pred in po konservatorsko-restavratorskem 

posegu. Prosili smo jih, da pod fotografijo zapišejo vsaj pet besed (asociacij), s katerimi 

opisujejo povezavo med prikazom na fotografiji in pojmom »ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine«.  
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Slika 10: Detajl oljne slike pred in po konservatorsko-restavratorskem posegu. 

 

Tabela 6: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju slikarske dediščine. 

Št. 

odgovorov * 

Kategorije odgovorov   

Pojmi, povezani z ohranjanjem in varovanjem slikarske dediščine  

115/86/201 restavriranje (restavratorstvo, restavrator) (40/33/73), ohranjanje (18/12/30), 

obnova (11/8/19), kulturna dediščina (9/6/15), staro (staranje) (9/2/11), 

neprimerna hramba (shranjevanje, temperatura, vlaga) (5/3/8), poškodovano 

(poškodba) (3/4/7), duplikat (kopija, reprodukcija) (4/1/5), konserviranje – 

restavriranje (0/4/4), original – ponaredek (4/0/4), originalnost (avtentičnost) 

(3/1/4), varovanje (3/1/4), zaščita (0/4/4), skrb (3/1/4), prenova (1/2/3), 

razpoke (3/0/3), strokovnost (2/1/3), zanemarjenost (0/2/2), poseg (0/2/2), 

rekonstrukcija (2/0/2) 

Splošni slikarski pojmi 

74/23/97 slika (23/7/30), portret (10/4/14), galerija (8/3/11), muzej (8/2/10), freska 

(7/2/9), slikar (slikarji) (6/1/7), barva (6/0/6), oljna slika (1/4/5), umetnost 

(3/0/3), razstava (2/0/2) 

Pojmi, povezani s čustvi in nostalgijo 

28/7/35 lepota (6/3/9), preteklost (6/2/8), čistost (6/2/8), družina (3/0/3), dragocenost 

(3/0/3), nežnost (2/0/2), novo življenje (2/0/2) 

Pojmi, povezani z motivom slike 

13/2/15 otrok (8/1/9), oblačila (noša, čipke) (5/1/6) 
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Drugo 

13/2/15 cerkev (7/1/8), graščina (grad) (4/0/4), denarna vrednost (2/1/3) 

* (razredni učitelj/likovni pedagog/vzorec skupaj) 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da so učitelji najpogosteje navedli pojme, ki smo jih lahko združili v 

največjo kategorijo, ki predstavlja neposredno povezavo z ohranjanjem in varovanjem slikarske 

dediščine. Največkrat so tako učitelji razrednega pouka in likovni pedagogi navedli pojem 

restavriranje (restavratorstvo, restavrator), kar nam dokazuje, da so učitelji v večini prepoznali 

detajl oljne slike pred in po konservatorsko-restavratorskem posegu. Prav tako so omenjeni 

različni strokovni pojmi, kot so ohranjanje, obnova, original (avtentično), rekonstrukcija ipd. 

Razvidno je tudi, da so razredni učitelji večkrat navedli napačne pojme, iz katerih je mogoče 

razbrati, da je prikazana obnovljena slika ponaredek ali duplikat, kar nam kaže na dejstvo, da v 

okolju težje prepoznajo originalne izdelke slikarske kulturne dediščine.   

 

Drugo skupino najpogosteje omenjenih pojmov, ki smo jih lahko uvrstili v lastno skupino, 

predstavljajo splošni slikarski pojmi. Najpogosteje je zapisana beseda slika, sledijo pa ji pojmi, 

kot so npr. galerija, muzej ipd. Splošne slikarske pojme so večkrat navedli razredni učitelji. 

Tretje najpogosteje omenjeni pojmi predstavljajo skupino, v kateri smo navedli pojme, 

povezane s čustvi in nostalgijo. Učitelji so tako navedli pojme lepota, čistost, družina ipd. Ti 

pojmi so pogosteje navedeni pri razrednih učiteljih. Četrto skupino sestavljajo pojmi, povezani 

z motivom slike, kjer so v večini razredni učitelji zapisovali pojme prikazanega motiva (otrok, 

čipka).  

 

3.2.3.1.2 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine  

 

Učiteljem smo pokazali dve različni fotografiji: fotografijo neprimerne prenove stanovanjske 

hiše na podeželju in fotografijo primernega posega prenove stanovanjske hiše. Prosili smo jih, 

da pod vsako fotografijo zapišejo vsaj pet besed (asociacij), s katerimi opisujejo povezavo med 

prikazom na fotografiji in pojmom »ohranjanje in varovanje kulturne dediščine«.  
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Slika 11: Neprimeren poseg v arhitekturno dediščino. 

 

Tabela 7: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine – neprimeren poseg. 

Št. 

odgovorov * 

Kategorije odgovorov   

Pojmi kot odziv na poseg v arhitekturno dediščino 

127/95/222 neskladje (22/20/42), uničevanje (neustrezno, neprimerno ravnanje) 

(11/20/31), neestetsko (grdo, neokusno, nemarno) (13/11/24), 

razvrednotenje (brez identitete, okrnjenost) (12/6/18), staro – novo (13/4/17), 

nadgradnja (dozidava, nadzidava) (8/7/15), inšpekcija (nadzor, kaznovanje, 

sankcije, črna gradnja) (3/6/9), nestrokovnost (4/4/8), zanemarjanje (5/2/7), 

neprimerna okna (rolete) (5/1/6), škoda (2/4/6), nedokončano (5/0/5), 

posodobitev (modernejše, nov stil) (5/0/5), slab vzgled okolici (neuglednost, 

kvarjenje prostora) (3/2/5), ignoranca (neposluh, brezobzirnost) (4/1/5), 

zapuščenost (4/0/4), neznanje (3/1/4), nespoštovanje (slab odnos) (3/1/4), 

neodgovornost (2/1/3), pomanjkanje finančnih spodbud, (0/2/2), pomoč 

(ozaveščanje) (2/0/2) 

Pojmi, povezani z ohranjanjem in varovanjem arhitekturne dediščine 

52/37/89 obnova (14/15/29), stavbna dediščina (arhitekturna dediščina, arhitektura) 

(9/12/21), propadanje (5/4/9), prenova (6/1/7), adaptacija (renoviranje) 

(5/2/7), ohranjanje (4/3/7), spomeniško varstvo (6/0/6), poseg (3/0/3)  

Splošni arhitekturni pojmi 

8/4/12 vrata (portal, vhod) (8/2/10), fasada (0/2/2) 

Drugo 
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24/12/36 revščina (15/9/24), staro (7/1/8), krajinska arhitektura (1/1/2), zgodovina 

(1/1/2) 

* (razredni učitelj/likovni pedagog/vzorec skupaj) 

 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da so učitelji najpogosteje navedli pojme, ki odražajo negativni 

odziv do prikazanega posega na arhitekturni dediščini, ki smo jih lahko oblikovali v 

najštevilčnejšo samostojno skupino. V večini so učitelji izražali kritičen odnos do neprimernega 

posega ter navedli pojme, kot so npr. neskladje, uničevanje, razvrednotenje ipd. Nekateri pojmi 

izražajo nevtralen odnos, kot so npr. staro – novo, nedokončano, posodobitev.  

Druga najpogosteje omenjena skupina predstavlja pojme, povezane z ohranjanjem in 

varovanjem arhitekturne dediščine. Največkrat je zabeležen pojem obnova, navedena pa sta 

tudi pojma prenova in adaptacija.  

Tretjo skupino predstav tvorijo splošni arhitekturni pojmi, četrto skupino pa pojmi, ki jih nismo 

mogli vključiti med zgoraj naštete skupine, med njimi lahko poudarimo besedo revščina. Iz 

navedenega lahko sklepamo, ne moremo pa zagotovo trditi, da neprimerne posege v 

arhitekturno dediščino učitelji doživljajo tudi kot izraz revščine.  

 

 

 

Slika 12: Primeren poseg v prenovo arhitekturne dediščine. 

 

Tabela 8: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine – primeren poseg. 

Št. 

odgovorov * 

Kategorije odgovorov  

Pojmi kot odziv na poseg v arhitekturno dediščino, njeno ohranjanje in varovanje 
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103/90/193 obnovljena hiša (24/22/46), ohranjanje arhitekturne dediščine (15/18/33),  

urejena/lepa hiša (12/12/24), prenovljena hiša (10/9/19), vzorčen primer 

primernega posega/združevanje starega in novega/uspešna zamenjava 

dotrajanega materiala z novim, ki sledi tradiciji (11/9/20), sodelovanje s 

strokovnjaki (10/6/16), primerna barva ometa (7/1/8), neprimerni strešniki 

(kritina) (6/3/9), preveč drastičen poseg (0/4/4), finančno drag poseg (2/2/4), 

adaptacija (2/1/3), renoviranje (2/1/3), natančnost (2/0/2), pomoč države 

(0/2/0) 

Splošni arhitekturni pojmi 

75/44/119 stara (kmečka) hiša (18/9/27), hiša skladna s pokrajino/okoljem (11/13/24), 

tradicionalna gradnja (zasnova, arhitektura) (9/9/18), polkna (naoknice) 

(12/5/17), proporci, simetrija stavbe, usklajenost odprtin (7/2/9), okna 

(7/2/9), vhod (vhodni obok, tuf) (7/1/8), novogradnja (4/3/7) 

Pojmi, povezani s čustvi in nostalgijo 

16/7/23 domačnost (5/5/10), toplina doma (3/2/5), družina (3/0/3), umirjenost 

(3/0/3), spomin na stare čase (2/0/2) 

Drugo 

16/1/17 (kulturna) dediščina (6/1/7), stara stavba je lahko primerno bivališče (5/0/5), 

(kmečki) turizem (3/0/3), podeželje (2/0/2) 

* (razredni učitelj/likovni pedagog/vzorec skupaj) 

 

V tabeli 8 so zbrane predstave učiteljev o primernem poseganju v arhitekturno dediščino. 

Najpogosteje so učitelji navedli pojme, ki izražajo pozitiven odziv na poseg v arhitekturno 

dediščino, pokazano na sliki, ter splošne pojme, povezane z ohranjanjem in varovanjem 

arhitekturne dediščine, zato smo jih uvrstili v samostojno kategorijo. Največkrat so učitelji 

navedli pojma obnovljena hiša ter ohranjanje arhitekturne dediščine. Prav tako so učitelji 

navedli pojme, ki opisujejo primernost posega, npr. vzorčen primer primernega posega. Manj 

je kritičnega odziva, kot je npr. neprimerna kritina oziroma preveč drastičen poseg. 
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V nadaljevanju so učitelji navajali splošne arhitekturne pojme. Učitelji so tako največkrat 

navedli pojme stara kmečka hiša, polkna in podobno. Pojavijo se tudi pojmi, ki se nanašajo na 

proporce, simetrijo stavbe in usklajenost odprtin. Tretjo kategorijo predstavljajo pojmi, ki so 

povezani s čustvi in nostalgijo, kot so domačnost, toplina doma ipd. V zadnji kategoriji lahko 

poudarimo večkrat zapisano besedno zvezo, da je stara hiša lahko nov dom, ki pa so jo navedli 

samo razredni učitelji. 

 

3.2.3.1.3 Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine  

 

Učiteljem smo pokazali dve različni fotografiji: fotografijo dediščinske kulturne krajine 

Štanjela ter kulturne krajine, kjer izstopa stanovanjska hiša z neprimerno dimenzijo in barvo 

fasade. Prosili smo jih, da pod vsako fotografijo zapišejo vsaj pet besed (asociacij), s katerimi 

opisujejo povezavo med prikazom na fotografiji in pojmom »ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine«.  

 

 

Slika 13: Dediščinska kulturna krajina Štanjel. 

 

Tabela 9: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ primer dediščinske kulturne krajine Štanjel. 

Št. 

odgovorov * 

Kategorije odgovorov   

Pojmi, povezani s prikazano dediščinsko kulturno krajino ter ohranjanjem in varovanjem 

arhitekturne dediščine 

96/68/164 ohranjanje videza (prvotno, brez posodobitev, celovita podoba, enotnost) 

(38/14/52), sožitje z okoljem, danimi geografskimi značilnostmi, naravo 
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(skladnost, povezanost) (31/20/51), enotnost gradnje in materialov (kamen, 

strešna kritina, bela fasada) (11/5/16), zakonodaja (enotna gradnja, zaščita, 

nadzor) (4/11/15), tipična arhitektura (tradicionalna gradnja) (5/6/11), 

arhitekturna dediščina (stavbna dediščina) (5/3/8), obnova (2/3/5), 

arhitekturni spomenik (0/2/2), naselje s prepoznavno identiteto (0/2/2), 

ozaveščanje ljudi (0/2/2) 

Splošni pojmi pokrajine in arhitekture 

56/41/97 strnjeno, gručasto naselje (12/8/20), vas, trg (8/11/19), pokrajina (3/8/11), 

urbanizem (1/8/9), arhitektura (5/3/8), cerkev (8/0/8), grad (6/0/6), obzidje 

(6/0/6), krajinska arhitektura (1/1/2), masivna gradnja (0/2/2), gozd (2/0/2), 

stolp (2/0/2), »trda« gradnja (2/0/2) 

Pojmi, povezani s čustvi in nostalgijo 

15/13/28 lepo (4/5/9), idila (4/3/7), mir (6/1/7), domačnost (1/2/3), toplina (0/2/2) 

Drugo 

38/28/63 primorska vas (Kras, istrska vasica) (12/7/19), turizem (5/6/11), skrb za 

videz kraja (urejenost, odgovoren odnos) (5/5/10), naseljenost (malo ljudi, 

staro prebivalstvo, vračanje ljudi) (4/2/6), Štanjel (1/5/6), zgodovina 

(zgodovinski pomen) (5/1/6), tradicija (3/2/5) 

* (razredni učitelj/likovni pedagog/vzorec skupaj) 

 

V tabeli 9 so zbrane predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju (dediščinske) kulturne 

krajine. Najpogosteje so učitelji navedli pojme, ki so izražali prikazano kulturno krajino, zato 

smo jih uvrstili v samostojno kategorijo. Učitelji so največkrat navedli pojme ohranjanje videza, 

sožitje z okoljem, danimi geografskimi značilnostmi in enotnost v gradnji. V nadaljevanju smo 

v samostojno kategorijo združili pojme, ki so opisovali splošne pojme pokrajine in arhitekture, 

kot so strnjeno, gručasto naselje, arhitekturna dediščina ipd.   

Tretjo kategorijo predstavljajo pojmi, povezani s čustvi in nostalgijo, kot so lepo, idila, mir, 

domačnost in toplina.  
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Slika 14: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ neprimerna dimenzija in barva stanovanjske 

hiše. 

 

Tabela 10: Predstave učiteljev o ohranjanju in varovanju kulturne krajine ‒ neprimerna dimenzija in barva stanovanjske hiše. 

Št. 

odgovorov * 

Kategorije odgovorov   

Negativni pojmi na prikazano pokrajino in stanovanjsko hišo  

108/67/175 neustrezna barva (neprimerna, agresivna, kričeča, vsiljiva barva fasade) 

(39/23/62), neskladje z okolico (pokrajino, obstoječo arhitekturo) 

(29/18/47), izstopajoče/vpadljivo (10/2/12), slaba zakonodaja, 

neučinkovitost strokovnih služb, sankcije (4/4/8), pomanjkanje okusa, 

neestetsko (3/5/8), statusni simbol, postavljanje (4/4/8), neprimerna kritina, 

naklon strehe (5/2/7), predimenzionirana hiša (4/2/6), uničevanje kulturne 

dediščine (pokrajine in nespoštovanje obstoječe arhitekture) (4/2/6), brez 

arhitekturne identitete, brez odgovornosti do identitete (0/4/4), neprimerna 

okolica hiše (ograja, kamin) (3/0/3), neprimerna okna in obrobe (2/0/2), kič 

(1/1/2) 

Pozitivni ali nevtralni pojmi na prikazano pokrajino in stanovanjsko hišo 

24/11/35 staro – novo/kombiniranje stare in nove arhitekture (6/5/11), urejenost 

(5/3/8), skladno z okolico (pokrajino, obstoječo arhitekturo) (5/2/7), lepa hiša 

(6/0/6), neizbežno spreminjanje pokrajine (2/1/3)  

Splošni pojmi pokrajine in arhitekture 

38/18/56 novogradnja/nova hiša (19/5/24), sodobna (moderna) hiša (7/3/10), cerkev, 

(6/2/8), podeželje (2/4/6), urbanizem (0/4/4), narava (2/0/2), zvonik (2/0/2) 

Pojmi, povezani z obravnavo pri pouku 
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10/3/13 barvno nasprotje – kontrast (4/3/7), življenje nekoč in danes (3/0/3), pestre 

barve (3/0/3) 

* (razredni učitelj/likovni pedagog/vzorec skupaj) 

 V slučajnosti vzorec je bilo vključenih 125 učiteljev, od tega 77 (61,6 %) učiteljev na 

razredni stopnji osnovne šole in 48 (38,4 %) likovnih pedagogov na predmetni stopnji. 

 

V tabeli 10 so zbrane predstave učiteljev o prikazani fotografiji kulturne krajine, kjer izstopa 

stanovanjska stavba na podeželju z neprimerno dimenzijo in barvo fasade. Najpogosteje so 

učitelji navedli pojme, ki so izražali negativen odziv na prikazano arhitekturo v kulturni krajini. 

Največkrat so učitelji navedli pojem o neustrezni barvi fasade, o neskladju arhitekture z okolico, 

predimenzionirani stavbi ipd. V nadaljevanju smo lahko oblikovali kategorijo, v katero smo 

združili pojme, ki so izražali pozitiven ali nevtralen odnos do prikazane kulturne krajine. Tretja 

kategorija predstavlja splošne pojme pokrajine in arhitekture. V četrto kategorijo smo uvrstili 

pojme, ki smo jih lahko povezali s problemi iz učnih načrtov.  

 

 Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 

 

Učitelje smo povprašali o sodelovanju s strokovnjaki s področja ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, in sicer v okviru pouka likovne vzgoje ali v okviru kulturnih dni in drugih 

dejavnosti.  

 

Tabela 11: Sodelovanje učiteljev s strokovnjaki s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v okviru pouka in drugih 

dejavnostih. 

Strokovnjaki Razredni 

učitelj 

Likovni 

pedagog 

Skupaj 

f f (x) f f (x) f f (x) 

Konservator-restavrator 3 3,9 9 18,8 12 9,6 

Konservator-umetnostni zgodovinar 3 3,9 4 8,3 7 5,6 

Konservator-arhitekt 1 1,3 5 10,4 6 4,8 
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Kustos v muzeju  3 3,9 2 4,1 5 4 

Konservator-etnolog 0 0 1 2,1 1 0,8 

Niso sodelovali 67 87 27 56,3 94 75,2 

Skupaj  77 100 48 100 125 100 

f – število odgovorov, f (x) – odstotki  

 

Iz tabele 11 je razvidno, da večina učiteljev s strokovnjaki s področja dediščine ni sodelovala 

(75,2 %). Največkrat so učitelji sodelovali s konservatorjem-restavratorjem (9,6 %), enkrat pa 

so učitelji navedli konservatorja-etnologa.  

 

 Mnenja učiteljev o vključevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

pri likovni vzgoji  

 

Z odprtim vprašanjem smo učitelje pozvali, da nam podajo svoja mnenja o vgrajevanju vsebin 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v učne vsebine pri likovni vzgoji in ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine nasploh, s čimer smo lahko zaznali njihovo ozaveščenost o 

omenjeni problematiki. Skupno smo prejeli odgovore 29-ih učiteljev (23,2 % vseh sodelujočih), 

od tega 13 razrednih učiteljev (17,3 %) in 16 likovnih pedagogov (37,8 %).  

 

Tabela 12: Primeri mnenj učiteljev o vgrajevanju vsebin v pouk in drugo. 

Kategorija Primeri odgovorov učiteljev 

  

Ozaveščenost o 

oblikovanju  

učenčevega 

primernega 

odnosa  

Že zelo zgodaj moramo starši, vzgojitelji in učitelji pri otroku privzgajati 

primeren odnos do kulturne dediščine. Starejši smo otroku vedno vzgled ‒ 

dober ali slab (razredni učitelj). 

Menim, da bi morali že otroke bolj utrditi v spoštovanju preteklosti in naše 

naravne in kulturne dediščine. Premalo se posvečamo spoštovanju starejših 

in dediščine nasploh, vse preveč je materializma in globalizacije (razredni 

učitelj). 
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Sem za vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v 

pouk likovne vzgoje. Učenci na razredni stopnji kažejo zanimanje za 

kulturno dediščino (razredni učitelj). 

Menim, da učitelji visoko vrednotimo kulturno dediščino ter da to vpletamo 

v pouk. Problem je v tem, da je družba materialistično usmerjena ter otroke 

uči napačnih vrednot. Pomemben vpliv na otroke imajo mediji. Veliko težo 

pri vsem pa imajo seveda starši (razredni učitelj). 

Vloga šole in poslanstvo učitelja je, da učencem pokaže prave vrednote, 

neponovljivost in bogastvo naravne in kulturne dediščine (razredni učitelj). 

Premalo storimo za ohranitev kulturne dediščine, tudi učitelji bi lahko 

storili več (razredni učitelj). 

Vsekakor je pomembno ohranjati kulturno dediščino vsakega kraja. 

Pomembno je, da pri učencih spodbudimo to mišljenje, spoznavamo 

kulturne znamenitosti in jim privzgojimo čut odgovornosti, da se ohranja 

iz roda v rod. Če bodo znali ceniti preteklost, bodo tudi spoštovali sedanjost 

(likovni pedagog).  

Z ohranjanjem kulturne dediščine skrbimo za ohranjanje človeških vrednot, 

ki so naše prednike dolgo zaznamovali na našem prostoru. S spoštovanjem 

izročila lahko novi generaciji okrepimo samozavest in ponudimo oporo pri 

izgradnji prihodnosti svojega naroda. Z doživetjem lastne vrednosti si bodo 

naši mladi zagotovo izborili enakovreden položaj med evropskimi narodi 

(likovni pedagog).  

Premalo časa je namenjenega obravnavi problematike ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. Zaradi tega propada prepoznavnost, hkrati pa 

se izgublja identiteta naroda (likovni pedagog). 

Zavedanje ljudi je res majhno, mediji premalo ozaveščajo o kulturni 

dediščini in ohranjanju le-te, tisti, ki jih problematika zanima, se dokopljejo 

do informacij, problem so tisti, ki o tem nič ne vedo in ne razmišljajo 

(likovni pedagog). 

Pomembno je, da učenci spoznavajo kulturno dediščino v svojem lastnem 

kraju in tudi drugje (likovni pedagog). 
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Tudi sam veliko razmišljam o teh problemih in želel bi v čim krajšem času 

videti spremembe na tem področju – predvsem ohranjanju arhitekturne 

dediščine slovenskega podeželja ‒ a se bojim, da je volje v tej naši družbi 

izredno malo. Zato zelo podpiram vsako spodbudo, vsako akcijo, tudi vsak 

najmanjši korak, ki bi šel v smer izboljšanja tega sramotnega stanja (likovni 

pedagog).  

Na tem področju bi morale že več narediti družine, pozneje pa bi morali 

različna znanja polj povezovati in nadgrajevati. Manjka nam pripadnosti 

narodu in kulturi – raje prevzemamo vse, kar je tuje, svojega pa ne cenimo 

preveč. Le zakaj? (likovni pedagog)  

Ohranjanje kulturne dediščine se mi zdi pomembno in prav je, da naša 

dežela tako ohranja svojo identiteto. Menim, da smo Slovenci 

preobremenjeni z dokazovanjem skozi materialne dobrine, sploh 

generacije, ki so po osamosvojitvi končno lahko prišle do velikih, novih 

dobrin (avto, hiše, obleke), uporaba starih stvari pa se nam zdi ponižujoča 

(likovni pedagog). 

 

Mnenja o 

stanju kulturne 

dediščine   

Primerjajte arhitekturno krajino na podeželju v Angliji in pri nas. Izvajamo 

teror nad dediščino. Zakonodaja in vizija krajine so neustrezne (razredni 

učitelj).  

Pri ohranjanju in varovanju kulturne dediščine bi nam lahko pomagala 

država (občina) z bolj urejenimi in dodelanimi zakoni (razredni učitelj). 

Več bi morale storiti različne službe, ki izdajajo gradbena dovoljenja, ob 

tem pa ne nadzorujejo, ali je gradnja ustrezno izpeljana (razredni učitelj).  

V vsakem kraju naj bi bilo zaščitenih le nekaj najpomembnejših stvari in 

zanje bi morali tudi ustrezno skrbeti. Zgradbe (zlati v starih mestnih jedrih), 

ki propadajo in so celo nevarne, bi moral lastnik v zakonsko določenem 

roku obnoviti, ali pa bi mu vzeli lastnino in jo po razumni ceni prodali 

nekomu, ki je pripravljen zanjo skrbeti. Zaščitenih je preveč stvari, npr. v 

starem mesnem jedru naj bodo zaščitene le nekatere ulice in trgi, drugim pa 
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naj bo dovoljena obnova  v nekakšni harmoniji starega in novega (razredni 

učitelj). 

Uspelo nam je uničiti vse, kar nas je zaznamovalo kot nacijo (likovni 

pedagog).  

Neprestano hlastanje po novem zahteva uničevanje vsega, kar je staro. Še 

vedno ne morem razumeti, da je bilo uničenih toliko starih hiš, domačij, 

predmetov, glavni krivec je zavod za spomeniško varstvo in država, ker ni 

poskrbela z denarnimi sredstvi, da se to ohrani (likovni pedagog).  

Prepovedati je treba gradnjo hiš na ključ (kraško področje), priseljevanje 

tujcev brez znanja jezika in želje po spoznavanju naše kulture oziroma le 

zaradi ekonomskega interesa, tako pa gradijo/kupujejo sodobne hiše tisti, 

ki nimajo posluha za tradicionalno gradnjo (likovni pedagog). 

Živim v prenovljeni, identitetno prepoznavni stari hiši. To mi je v velik 

ponos (razredni učitelj). 

 

Visoki stroški  Ohranitev objektov kulturne dediščine je zelo velik strošek. Iznakažence 

objektov bi bilo treba kaznovati, ne pa vse povprek, ker vsi lastniki nimajo 

sredstev za obnovo (razredni učitelj). 

Ponudba kakovostnih in strokovno vodenih dejavnosti je velika, problem 

so stroški ‒ avtobus, vstopnina (razredni učitelj). 

Kdo naj financira ohranjanje kulturne dediščine? Država? Verjetno v obliki 

pomoči s sofinanciranjem (likovni pedagog).  

 

Usposobljenost 

učiteljev 

Zelo bi bila vesela dodatnega izpopolnjevanja tudi na tem področju. Ravno 

učitelji smo tisti, ki imamo pomembno vlogo pri vzgajanju odnosa do naše 

kulturne dediščine na vseh področjih (razredni učitelj).  

Menim, da imamo predmetni učitelji dovolj znanja za obravnavo vseh 

vsebin in se mi ne zdi smiselno, da v razred vabimo še različne strokovnjake 

(likovni pedagog). 
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Vsebine v 

učnem načrtu  

Učni načrti so že prenatrpani in ne dopuščajo posebej poglobljene 

obravnave posameznih vsebin (razredni učitelj).  

Odvzeti je treba kakšne vsebine, nikakor pa ne vsebin dodajati, ampak 

ozaveščati učence v okviru obstoječih vsebin (likovni pedagog). 

Menim, da bi moral obstajati samostojni predmet, namenjen ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine, ki ni vključen v okvir likovne vzgoje. To pa 

zato, ker je predmetnik likovne vzgoje že tako preveč natrpan (likovni 

pedagog). 

 

Med primeri podajanja mnenja o obravnavi vsebin pri pouku in splošnega mnenja o ohranjanju 

in varovanju kulturne dediščine učitelji največkrat omenjajo pomembnost ozaveščanja učencev 

kot na primer: oblikovanje spoštljivega odnosa do materialne kulturne dediščine, ozaveščanje 

o neponovljivosti, enkratnosti stvaritev, posredovanja informacij o ohranjanju ter oblikovanju 

odgovornosti do le-te. Likovni pedagogi so v odgovorih podali bolj kritične trditve, posebej v 

odnosu ljudi do lastne kulturne dediščine in preteklosti nasploh ter nekritičnega konzumiranja 

globalnih trendov. V kategoriji, v kateri smo zbrali mnenja učiteljev o stanju kulturne dediščine, 

lahko zasledimo trditve o videzu arhitekturne dediščine in kulturne krajine, ki je po mnenju 

učiteljev neustrezna, tudi po zaslugi neučinkovitosti strokovnih služb in slabe zakonodaje.  

 

 Stališča učiteljev do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Učiteljem smo posredovali trditve, na katere so s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice 

izrazili svoja stališča do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  

 

Tabela 13: Stališča učiteljev do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

Trditev  

Število 

učiteljev 

Povprečna 

vrednost 

Standardni  

odklon 

Menim, da mora biti lepa hiša velika, razgibane 

oblike, pokrita z neobičajno barvo strešnikov, 

RU 77 1,57 0,94 

LP 48 1,58 1,07 
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razčlenjeno streho, prepredena z balustradami in 

drugimi okrasnimi dodatki.  

Skupaj 125 1,57 0,98 

Menim, da nekateri spomeniki arhitekturne 

dediščine zavirajo družbeni razvoj in jih je treba 

odstraniti.  

RU 77 2,32 1,79 

LP 48 2,10 1,60 

Skupaj 125 2,24 1,72 

Državljan Slovenije, ki odstrani staro stavbo, ki 

jo je mogoče obnoviti, uničuje kulturo lastnega 

naroda. 

RU 77 3,72 1,21 

LP 48 4,02 1,28 

Skupaj 125 3,84 1,24 

Slovenske kulturne krajine izgubljajo 

prepoznavnost. 

RU 77 4,19 1,26 

LP 48 4,16 1,37 

Skupaj 125 4,18 1,30 

Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš na podeželju 

in v starih mestnih središčih mora upoštevati 

značilnosti identitete tradicionalnih hiš, tipičnih 

za pokrajino oziroma staro mestno središče.  

RU 77 4,14 1,12 

LP 48 4,31 1,35 

Skupaj 125 4,20 1,21 

Stroka je v preteklosti posvečala premalo 

pozornosti varovanju premične dediščine (slik, 

kipov), obnovi arhitekturne dediščine in urejanju 

naselij izven starih mestnih središč.  

RU 77 4,03 1,21 

LP 48 4,39 1,33 

Skupaj 125 4,17 1,27 

Država naj neurejene in propadajoče objekte 

kulturne dediščine obnovi na stroške lastnika. 

RU 77 3,09 1,77 

LP 48 2,72 1,59 

Skupaj 125 2,95 1,71 

Menim, da je star objekt bolje nadomestiti z 

novim in ga umetno postarati. 

RU 77 2,75 2,00 

LP 48 2,10 1,60 

Skupaj 125 2,50 1,87 

Menim, da je eden velikih problemov ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine zavest 

RU 77 4,09 1,36 

LP 48 3,85 1,38 
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prebivalstva, ki ne ceni lastne tradicije (kar ni 

novo, ni napredno, ni dostojanstveno ipd.). 

Skupaj 125 4,00 1,37 

Strokovne službe (organizacije), ki se ukvarjajo z 

ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, 

imajo premalo pristojnosti in moči, zato niso 

učinkovite v zadostni meri. 

RU 77 4,32 2,05 

LP 48 4,10 1,86 

Skupaj 125 4,24 1,97 

V Sloveniji je zaradi različnih vplivov kapitala 

močno načeta verodostojnost strokovnih služb, 

hkrati pa je omejeno zaupanje vanje.   

RU 77 4,48 1,69 

LP 48 4,60 1,54 

Skupaj 125 4,52 1,63 

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je v 

času ekonomske krize drugotnega pomena. 

RU 77 3,62 1,96 

LP 48 3,29 1,62 

Skupaj 125 3,49 1,84 

Vesel sem, da v Sloveniji tujci kupujejo 

nepremično dediščino in jo s pomočjo 

strokovnjakov primerno prenavljajo. 

RU 77 3,18 1,66* 

LP 48 3,83 1,60* 

Skupaj 125 3,43 1,66 

Če bo Slovenija izgubila značilno prostorsko 

identiteto in ne bo več podobna sama sebi, bo 

postala neprepoznavna in razvojno nezanimiva.  

RU 77 4,28 1,32 

LP 48 4,35 1,29 

Skupaj 125 4,31 1,31 

Legenda: * α < 0.05, RU – razredni učitelj, LP – likovni pedagog  

 

Iz tabele 13 je razvidno, da učitelji soglašajo s trditvami, ki podpirajo ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine, predvsem tradicionalne podobe podeželja. Pri nekaterih trditvah imajo 

učitelji zelo neenotna stališča (velik standardni odklon). Med razrednimi učitelji in likovnimi 

pedagogi razlike niso statistično pomembne – za ugotavljanje smo uporabili Levene preizkus 

homogenosti varianc (F-preizkus) in t-preizkus za neodvisne vzorce (Kožuh, Vogrinc, 2001) – 

razen razlike v odnosu do tujcev, ki kupujejo nepremično dediščino v Sloveniji in jo nato s 

pomočjo strokovnjakov primerno prenavljajo. Likovni pedagogi trditev bolj podpirajo kot 

učitelji razrednega pouka.  
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 Učiteljevo vedenje (lastna aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Učiteljem smo posredovali trditve, na katere so s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice 

izrazili svoje vedenje (lastno aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  

 

Tabela 14: Učiteljevo vedenje (lastna aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

Trditev  

Število 

učiteljev 

Povprečna 

vrednost 

Standardni  

odklon 

Vsako uničevanje kulturne dediščine bi prijavil 

pristojnim službam. 

RU 77 3,89 1,67 

LP 48 3,81 1,17 

Skupaj 125 3,86 1,49 

Pripravljen sem darovati denar za strokovno 

obnovo kulturne dediščine. 

RU 77 2,93 2,14  

LP 48 3,47 2,24  

Skupaj 125 3,14 2,18  

Želim si živeti v prenovljeni, identitetno 

razpoznavni stari hiši. To bi mi bilo v velik 

ponos. 

RU 77 3,75 1,77 

LP 48 4,02 1,61 

Skupaj 125 3,85 1,71 

Pri obnovi lastne kulturne dediščine bi se 

posvetoval s strokovnjaki. 

RU 77 4,67 1,30 

LP 48 4,64 0,86 

Skupaj 125 4,66 1,14 

Kot prostovoljec bi se vključil v organizirano in 

strokovno vodeno akcijo obnove kulturne 

dediščine. 

RU 77 3,96 2,22 

LP 48 4,04 1,41 

Skupaj 125 3,99 1,94 

Podpisal bi peticijo, ki se zavzema za ohranjanje 

in varovanje kulturne dediščine. 

RU 77 4,36 1,47 

LP 48 4,31 0,97 

Skupaj 125 4,34 1,30 
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Udeležil bi se izobraževanja ali izpopolnjevanja 

na temo ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. 

RU 77 4,12 2,21 

LP 48 4,70 1,55 

Skupaj 125 4,35 2,00 

Opozoril bi človeka, ki uničuje kulturo 

dediščino (npr. zanemarja, ruši idr.). 

RU 77 4,25 1,35 

LP 48 4,66 1,35 

Skupaj 125 4,41 1,36 

Legenda: * α < 0.05, RU – razredni učitelj, LP – likovni pedagog 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da učitelji soglašajo s trditvami, ki podpirajo njihovo aktivno 

vključevanje oziroma pozitivno vedenje pri reševanju problematike ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine. V odgovorih ni statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka 

in likovnimi pedagogi.  

 

 Učiteljeva stališča in vedenje do poučevanja vsebin o ohranjanju in varovanju 

kulturne dediščine  

 

Učiteljem smo posredovali trditve, na katere so s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice 

izrazili svoja stališča in vedenje do poučevanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine.  

 

Tabela 15: Učiteljeva stališča in vedenje do posredovanja vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. 

Trditev  

Število 

učiteljev 

Povprečna 

vrednost 

Standardni  

odklon 

Na vseh stopnjah šolanja je treba ozaveščati 

učence o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine. 

RU 77 4,81 0,95 

LP 48 4,83 0,63 

Skupaj 125 4,82 0,84 

RU 77 3,45 1,54 * 
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Primanjkuje mi znanja in informacij o ohranjanju 

in varovanju kulturne dediščine, zato se 

problematiki pri pouku likovne dejavnosti 

premalo posvečam. 

LP 48 2,87 1,36 * 

Skupaj 125 3,23 1,49 

Učenčevo nezanimanje ovira razvijanje 

odgovornega odnosa do ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine. 

RU 77 3,31 1,70 

LP 48 3,58 1,83 

Skupaj 125 3,41 1,75 

Pomanjkanje učnih sredstev o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine negativno vpliva na 

uspešnost razvijanja učenčevega odgovornega 

odnosa do ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. 

RU 77 3,63 1,89 * 

LP 48 2,95 1,27 * 

Skupaj 125 3,37 1,70 

Kot učitelj prevzemam odgovornost za razvoj 

učenčevega odgovornega odnosa do ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine. 

RU 77 3,76 1,54 

LP 48 3,35 1,29 

Skupaj 125 3,60 1,46 

Moje delovne izkušnje (glede na delovno dobo) 

vplivajo na dejstvo, da več časa in pozornosti 

posvečam vgrajevanju vsebin ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne 

dejavnosti. 

RU 77 3,96 1,49 

LP 48 3,56 1,33 

Skupaj 125 3,80 1,44 

Zaradi velike količine drugih vsebin, ki jih je 

treba obravnavati, v pouk likovne dejavnosti 

premalo vgrajujem problematiko ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. 

RU 77 3,72 1,62 

LP 48 3,77 1,38 

Skupaj 125 3,74 1,53 

Legenda: * α < 0.05, RU – razredni učitelj, LP – likovni pedagog 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da učitelji soglašajo s trditvami v korist obravnavi vsebin ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje. Statistično pomembni razliki med 

razrednimi učitelji in likovnimi pedagogi smo zaznali pri dveh trditvah. Učiteljem razrednega 

pouka bolj primanjkuje znanja in informacij, zato se problematiki manj posvečajo. Prav tako 
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jim primanjkuje učnih sredstev za razjasnjevanje vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine, kar negativno vpliva na uspešnost razvijanja odgovornega odnosa učencev do 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  

 

 Načini vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk 

likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji  

 

Z odprtim vprašanjem smo učitelje pozvali, da nam predstavijo načine, kako vsebine ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine vključujejo v pouk.   

 

Tabela 16: Na kakšen način se vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine vključujejo v pouk likovne vzgoje na 

razredni in predmetni stopnji? 

Kategorije odgovorov   Frekvenca 

odgovorov 

RU LP skupaj 

Likovno 

področje 

risarsko oblikovanje 31 9 40  

slikarsko oblikovanje  17 5 22 

arhitekturno oblikovanje 10 12 22 

oblikovanje grafike 2 3 5 

kiparsko oblikovanje  6 4 10 

Likovni 

motiv 

pokrajina 3 3 6  

stavbe (stanovanjske, družbenega pomena, sakralne) 24 12 36 

uporabni predmeti  9 7 16 

okrasje 2 2 4 

izdelki domače in umetne obrti 4 4 8 

Učne 

metode in 

razlaga, pogovor, demonstracija (fotografije, video, 

uporabni predmeti, plakati) 

20 20 40  

zbiranje starih uporabnih predmetov za »šolsko zbirko« 2 0 2 
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druge 

dejavnosti 

Oblike 

dela 

frontalna, individualna, skupinska, ekskurzija (obiski 

muzejev, galerij, objektov arhitekturne dediščine, trgov, 

mestnih jeder, v okviru kulturnih dni, naravoslovnih dni) 

28 9 37  

projektno delo, natečaji 0 3 3 

Med-

predmetno 

povezovan

je  

slovenski jezik, družba, okolje, glasbena umetnost 4 0 4  

Strokovni 

pojmi 

obnova (obnovljeno – neobnovljeno, strokovno – 

nestrokovno)  

4 4 8  

prenova  2 0 2 

ohranjanje 1 2 3 

varstvo kulturne dediščine, barva fasad, materiali, 

konservator-restavrator, restavriranje 

0 2 2 

odnos, vrednote, ozaveščanje  4  4 8 

Legenda: RU – razredni učitelj, LP – likovni pedagog 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da se učenci na razredni stopnji s kulturno dediščino, njenim 

ohranjanjem in varovanjem seznanijo predvsem v okviru kulturnih dni, ko učitelji organizirajo 

obisk institucij (muzejev, galerij), starih mestnih jeder ipd., kjer se učenci seznanijo z 

arhitekturno ter slikarsko in kiparsko dediščino. Pri pouku likovne vzgoje najpogosteje razredni 

učitelji pri obravnavi problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine načrtujejo 

likovne naloge s področja risarskega oblikovanja, v okviru katerih učenci upodabljajo stavbe 

različnih namembnosti ali njihove detajle. Likovni pedagogi najpogosteje pojme, povezane z 

ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, obravnavajo pri arhitekturnem oblikovanju. 

Izbrani likovni motiv je najpogosteje povezan s problematiko arhitekturne dediščine. 

Najpogostejša učna metoda pri razrednih učiteljih in likovnih pedagogih je pogovor s prikazom 

fotografij. 
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 Vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk likovne 

vzgoje in vključevanje vsebin glede na učiteljevo opravljanje poklica (delovno dobo) 

 

V vprašalniku smo učiteljem zastavili vprašanje, kako pogosto vgrajujejo vsebine, povezane z 

ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine (s področja stavbene dediščine, dediščinske 

kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine), v pouk likovne vzgoje. Odgovore smo 

združili v tri skupine: vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine učitelj v posameznem 

razredu pri pouku likovne vzgoje ne vključuje, vsebine vključuje vsaj trikrat letno oziroma 

vsebine vključuje več kot trikrat letno. Odgovore učiteljev smo prav tako kategorizirali po letih 

opravljanja poklica: prva kategorija predstavlja učitelje, ki opravljajo poklic do deset let, druga 

kategorija učitelje, ki opravljajo poklic med enajst in vključno dvajset let, tretjo kategorijo pa 

učitelji, ki poučujejo likovno vzgojo enaindvajset let in več.   

 

Tabela 17: Vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje poklica (delovno 

dobo). 

Opravljanje 

poklica 

Ne vgrajujem Vsaj trikrat letno Več kot trikrat 

letno 

Skupaj  

RU LP RU LP RU LP RU LP 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

0–10 let 0 0 21 7 1 10 22 17 

,0 % ,0 % 95,5 % 41,2 % 4,5 % 58,8 % 100,0 

% 

100,0 

% 

,0 % ,0 % 41,2 % 28,0 % 4,5 % 47,6 % 28,9 % 36,2 % 

,0 % ,0 % 27,6 % 14,9 % 1,3 % 21,3 % 28,9 % 36,2 % 

11–20 let 2 1 14 6 4 4 20 11 

10,0 % 9,1 % 70,0 % 54,5 % 20,0 % 36,4 % 100,0 

% 

100,0 

% 

66,7 % 100,0 

% 

27,5 % 24,0 % 18,2 % 19,0 % 26,3 % 23,4 % 
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2,6 % 2,1 % 18,4 % 12,8 % 5,3 % 8,5 % 26,3 % 23,4 % 

21 in več 

let 

1 0 16 12 17 7 34 19 

2,9 % ,0 % 47,1 % 63,2 % 50,0 % 36,8 % 100,0 

% 

100,0 

% 

33,3 % ,0 % 31,4 % 48,0 % 77,3 % 33,3 % 44,7 % 40,4 % 

1,3 % ,0 % 21,1 % 25,5 % 22,4 % 14,9 % 44,7 % 40,4 % 

Skupaj 3 1 51 25 22 21 76 47 

3,9 % 2,1 % 67,1 % 53,2 % 28,9 % 44,7 % 100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

3,9 % 2,1 % 67,1 % 53,2 % 28,9 % 44,7 % 100,0 

% 

100,0 

% 

RU – razredni učitelj, LP – likovni pedagog, f – število, (%) – odstotek 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da se učitelji glede na opravljanje poklica (delovno dobo) različno 

posvečajo vključevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk. Vsaj trikrat 

letno v posameznem razredu vključuje vsebine 67 % razrednih učiteljev. Od tega največ 

razredni učitelji, ki poučujejo do deset let (41,2 %), za njimi pa tisti, ki poučujejo enaindvajset 

let in več (31,4 %). Več kot trikrat letno v posameznem razredu vsebine o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine vključuje 28,9 % vseh razrednih učiteljev v raziskavi. Daleč 

največ razrednih učiteljev je zabeleženih v kategoriji, ki poučujejo enaindvajset let in več (77,3 

%), sledijo pa  razredni učitelji, ki poučujejo likovno vzgojo med enajst in dvajset let (18,2 %). 

Vsaj trikrat letno v posameznem razredu vključuje vsebine 52 % likovnih pedagogov. Od tega 

največ likovni pedagogi, ki poučujejo enaindvajset let in več (48 %), za njimi pa likovni 

pedagogi, ki poučujejo do deset let (28 %).  

Več kot trikrat letno v posameznem razredu vsebine o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine vključuje 44,7 % vseh likovnih pedagogov v raziskavi. Največ likovnih pedagogov, 

ki poučujejo omenjene vsebin več kot trikrat letno, je zabeleženih v kategoriji učiteljev, ki 
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poučujejo do deset let (47,6 %), sledijo pa likovni pedagogi, ki poučujejo likovno vzgojo 

enaindvajset let in več (33,3 %).  

Tabela 18: Mere simetrije za ordinalne spremenljivke, povezane med pogostostjo vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje poklica (delovno dobo). 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da pri učiteljih razrednega pouka obstaja zmerna ali srednja korelacija 

med opravljanjem poklica (delovno dobo) in obravnavo vsebin ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine pri pouku likovne vzgoje (rs= 0,391, p<0,01). Pri likovnih pedagogih ni statistično 

pomembnih razlik med dobo opravljanja poklica in obravnavo vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje (rs= -0,181, p<0,05). 

 

 

Slika 15: Razredni učitelj ‒ vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje 

poklica (delovno dobo). 

Spearmanov koeficient korelacije 

Pogostost vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje 

poklica (delovno dobo) 

Stopnja  

korelacije 

Standardna 

napaka 

T- 

vrednost Stopnja zaupanja 

Razredni učitelj  ,391 ,091 3,650 ,000 

Likovni pedagog  -,181 ,140 -1,233 ,224 
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Slika 21 prikazuje prikaz rezultatov primerjave povezav, iz katere pa lahko sklepamo, da pri 

razrednih učiteljih z naraščanjem dobe opravljanja poklica narašča tudi vključevanje vsebin 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje.  

 

 

Slika 16: Likovni pedagog ‒ vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine glede na učiteljevo opravljanje 

poklica (delovno dobo). 

Slika 22 prikazuje grafični prikaz rezultatov primerjave povezav, iz katere pa ne moremo 

sklepati, da pri likovnih pedagogih z naraščanjem dobe opravljanja poklica narašča tudi 

vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje.  

 

3.2.4 Sklep prvega dela raziskave  

V prvem delu raziskave smo osvetlili odgovore na vprašanja, v kolikšni meri in na kakšen način 

se vsebine o varovanju ter ohranjanju kulturne dediščine vključujejo v pouk likovne vzgoje na 

razredni in predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja; kakšna so učiteljeva stališča in 

vedenje (lastna aktivnost) do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter kolikšna je 

pripravljenost učiteljev za vključevanje teh vsebin v učni proces; kakšno je vključevanje vsebin 

o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine glede na delovno dobo učiteljev ter kakšne so 

učiteljeve potrebe po dodatnem izobraževanju. 
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Odgovori na prvo raziskovalno vprašanje, kakšno je učiteljevo poznavanje kulturne dediščine 

in razumevanje skrbi zanjo, so pokazali, da učitelji v večini obsojajo neprimerne posege na 

premični in nepremični kulturni dediščini (objektih in kulturni krajini). Izmed vseh prikazanih 

kategorij so učitelji največ poznavanja in problematike izkazali z zapisi pojmov, ki so povezani 

z ohranjanjem in varovanjem slikarske dediščine ter s pojmi, ki izražajo odziv na neprimeren 

poseg v kulturno dediščino. Pri ohranjanju in varovanju slikarske dediščine učitelji operirajo s 

pojmi, kot so restavriranje, obnova, pa tudi s pojmi, ki kažejo na učiteljevo nepoznavanje razlik 

med materiali (npr. zamenjali oljno sliko s fresko) ali originalnosti samega likovnega dela 

(prikazano sliko imenovali ponaredek, kopija). Učitelji so obsodili prikaz degradacije 

arhitekturne dediščine, kjer je lastnik grobo posegel v objekt. Če je objekt neprimerno 

prenovljen, se med učitelji pojavi mnenje, da lastnik ni zmožen najeti strokovnjaka, saj mu 

finančna sredstva tega ne dopuščajo. Raziskave so pokazale, da je mnogokrat vzrok v 

neobzirnosti lastnika ter kot izraz neozaveščenosti, da bi lastnik poiskal mnenje strokovnjaka 

(Mohga, 2014, Oram, Steflox, 2004) ter tudi negativen odnos do lastne kulturne dediščine 

(Bogataj, 1992). Dejstvo ostaja, da je vsak poseg v objekt za lastnika finančno breme, in sicer 

ne glede na primernost posega.  

 

Izkazuje se tudi, da učitelji prepoznajo posebnosti dediščinske kulturne krajine Štanjela ter 

pomembnosti ohranjanja enotnega videza. Obsodili so neskladje z okolico v prikazani 

fotografiji krajine, kjer stanovanjska stavba izstopa z neustrezno barvo in velikostjo. Pri 

učiteljih nismo zaznali asociacij, ki bi izražale kakršnokoli  mnenja o revitalizaciji oziroma 

prenovi objektov, ki se že nahajajo v okolju – predvsem sodobnih »kocka hiš«, kot ekološko 

opravičilo in kot smiselno revitalizacijo okolja (Ivanič, 2012). 

 

Odgovori na odprto vprašanje o sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz področja ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine kažejo, da je 13 % razrednih učiteljev sodelovalo s strokovnjaki 

s področja dediščine, likovnih pedagogov pa kar 43,7 %. Sodelovanje se v večini izvaja v okviru 

kulturnih dni, ko šole organizirajo obisk različnih institucij in uresničujejo  Nacionalni program 

za kulturo (2014), kjer so zapisane smernice, ki spodbujajo sodelovanje med vzgojno-

izobraževalnimi zavodi in različnimi ustanovami iz področja kulture z namenom širjenja zavesti 

o pomenu kulturne dediščine med ljudmi, posebno pa med mladimi (Road Map for Arts 

Education, UNESCO, 2006, Arts and Cultural Ducation at School in Europe, 2009). V Sloveniji 

Zavod za varstvo kulturne dediščine podpira sodelovanje med strokovnjaki za dediščino in 
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šolami. Razvijajo didaktične programe, ki skušajo učencem osvetliti ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine kot skrb celotne družbe in vsakega posameznika. Primer predstavlja projekt 

Spoznaj, varuj, ohrani (Antonić, 2013:172), kjer učence usmerjajo v prepoznavanje dediščine 

okoli sebe: »… kar pa prepoznamo in vidimo, tudi cenimo in spoštujemo, ter ohranjamo in 

varujemo.« Zavod za varstvo kulturne dediščine aktivno sodeluje tudi s partnerji (Ministrstvom 

za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo in 

Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO) v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine ter 

Tedna kulturne dediščine (Hudolin, 2014), kjer učenci, mentorji in javnost spoznavajo različne 

aspekte kulturne dediščine. Poudarimo lahko spoznavanje slikarske dediščine in izdelovanje 

fresk v apnenem ometu (konservatorsko-restavratorski atelje Šentjošt), spoznavanje dediščine 

rimskih nagrobnikov ter ustvarjanje v kamnoseški delavnici (Koroški pokrajinski muzej), 

spoznavanje posegov konservatorjev-restavratorjev na oljnih slikah (Pokrajinski muzej Ptuj – 

Ormož) idr.   

 

Pri odgovoru na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kakšno je učiteljevo mnenje (ozaveščenost) 

o potrebi o vgrajevanju teh vsebin v učne vsebine pri likovni vzgoji, smo z analizo odgovorov 

na odprto vprašanje ugotovili, da le malo učiteljev (23,2 %) poudarja potrebe po vgrajevanju 

vsebin v učni proces, saj je odnos učencev do lastne kulturne dediščine na nezavidljivi ravni. 

Učitelj z vključevanjem vsebin, povezanih s kulturno dediščino, sooblikuje tudi njihovo 

ohranjanje tako, da spodbuja k razvijanju novih ustvarjalnih rešitev na temeljih že poznanih 

modelov, navaja k odkrivanju vrednot v svoji okolici ter pri učencih spodbuja primerjanje 

lastnega kulturnega okolja z drugimi ter tako krepi strpnost, ki je v družbi prav tako primanjkuje 

(Bogataj, 2005). Učitelj z odgovornim in s skrbnim odnosom do ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine daje vsakemu učencu vzor, širi zavedanje o možnostih revitalizacije 

obstoječe nepremične dediščine v lastnem kraju in širše, ter učence usmerja v opazovanje lastne 

okolice in prepoznavanja potreb in posebnosti lokalne premične kulturne dediščine (Thornton, 

2008). Učitelj učence tudi ozavešča o strokovnih in nestrokovnih oziroma neprimernih posegih 

na slikarski in kiparski dediščini, arhitekturni dediščini in kulturni krajini. Prav tako učitelj 

učencem predstavlja posledice vandalizma na objektih kulturne dediščine ter širi zavest o 

poklicih in strokovnjakih za dediščino, ki so usposobljeni za obnovo slikarske in kiparske 

dediščine (Guilfoil, 2004).  
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Na prvo zastavljeno vprašanje, kakšno je učiteljevo poznavanje kulturne dediščine in 

razumevanje skrbi zanjo, kakšno je sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki iz področja 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter kakšna je njegova ozaveščenost o potrebi o 

vgrajevanju teh vsebin pri likovni vzgoji, lahko odgovorimo, da učitelji prepoznajo primerne in 

neprimerne posege v premično in nepremično dediščino (objekte in kulturno krajino) ter se 

zavedajo pomembnosti skrbi za dediščino, manj pa prepoznajo raznolikost materialov kulturne 

dediščine in njihove potrebe. Skoraj polovica likovnih pedagogov je sodelovala s strokovnjaki 

za dediščino, razrednih učiteljev pa le dobrih deset odstotkov. Ozaveščenost učiteljev o 

vključevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je mala, saj je le dobrih dvajset 

odstotkov učiteljev izrazilo podporo obravnavi vsebin pri pouku likovne vzgoje.  

 

Odgovori na raziskovano vprašanje, ali  obstajajo razlike med razrednimi učitelji in likovnimi 

pedagogi v zavedanju osebne odgovornosti pri razvijanju učenčevega odgovornega odnosa do 

kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja (s katerim smo preverili učiteljeva stališča 

do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, njegovo vedenje (lastno aktivnost) in stališča ter 

vedenje do vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v pouk likovne 

vzgoje), so pokazali, da učitelji soglašajo s trditvami, ki podpirajo ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine, predvsem tradicionalne podobe podeželja. Kulturno dediščino dojemajo kot 

del naše identitete. Ugotovitve so skladne s poročilom raziskave o vrednotenju dediščine na 

Irskem (Simpsons, 2007), kjer so ugotovili, da ljudem kulturna dediščina predstavlja 

pomembno vrednoto, ki jo želijo varovati. Predstavlja identiteto njihovega naroda ter potrebo 

po skrbnem ohranjanju podeželja. Učitelji so kritični predvsem do ravnanja z arhitekturno 

dediščino na podeželju oziroma zunaj mestnih središč, ki je lastniki ne prenavljajo ustrezno. 

Prav tako so kritični do novogradenj, ki na podeželju ne upoštevajo značilnosti identitete 

tradicionalne arhitekture in kot takšne rušijo značilno kulturno krajino. Kritični so do služb, 

pristojnih za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, saj po njihovem mnenju ne storijo 

dovolj in niso verodostojne pri ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. Tako se izkazuje 

stopnjevano brisanje ozemeljske raznovrstnosti slovenskega prostora, poleg slabega in 

neučinkovitega nadzora nad izvedbo načrtovanih posegov, prav tako pa tudi neučinkovitost 

kaznovanja, odsotnost kakovostnih in usposobljenih strokovnjakov ter nizka ozaveščenost 

prebivalcev oz. nizka stopnja kulture bivanja (Deu, 2008). Učitelji podpirajo trditev, da kar ni 

novo (sodobno, moderno), v družbi predstavlja zaostalost. Tudi v tem primeru se kaže, da je 

domačemu prebivalstvu na podeželju življenje v stari kmečki hiši simboliziralo tehnološko 
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zaostalost in kulturno nerazvitost, z izboljšanjem gmotnega položaja in z ugodno kreditno 

politiko v sedemdesetih letih 20. stoletja pa so začeli graditi bivalne enote, ki niso odražale 

značilnih arhitekturnih posebnosti (Fakin Bajec, 2011). Učitelji so se pripravljeni aktivno 

vključevati v problematiko ohranjanja in varovanja kulturne dediščine: kot prostovoljci bi se 

udeležili strokovno vodene predstavitve obnove kulturne dediščine (Kato, 2006, Sapu, 2009, 

Nardi, 2013) ter izobraževanja, manj pa so pripravljeni darovati denar za strokovno obnovo, in 

sicer zaradi nezaupanja v institucije ali združenja, ki zbirajo denar (Toš, 1999). Prav tako se 

kaže opaznejša neenotnost učiteljev v stališčih do trditve, da je stari objekt bolje nadomestiti z 

novim in ga umetno postarati. Rezultati opozarjajo na pomanjkanje informacij o smislu 

ohranjanja originalnega materiala in neponovljivosti kulturne dediščine (Stanley-Price, King, 

2009, Ashley-Smith, 2013). Statistično pomembna razlika med učitelji razrednega pouka in 

likovnimi pedagogi je samo v trditvi o odobravanju, da tujci kupujejo stare stavbe v Sloveniji 

in jih s pomočjo strokovnjakov primerno prenovijo. Na splošno v državi vlada odpor do tujih 

priseljencev, ki kupujejo stare hiše (Ladić, 2009). Učitelji likovne pedagogike na splošno bolj 

podpirajo to trditev. Bolj se namreč zavedajo, da je kakovostna prenova najpomembnejši 

dejavnik, ki lahko pomembno ozavešča ljudi s prikazi dobrih praks, kako je mogoče staro 

stavbo prenoviti tako, da je življenje v njej prilagojeno sodobnim zahtevam, ob enem pa 

spoštovati izročilo in na takšen način ohranjati del identitete lastnega naroda (Kalčič, 2003, 

Gaskell, Owen, 2005). Učitelji menijo, da s pozitivnimi stališči do problematike ter z lastnim 

pozitivnim vedenjem (npr. z izobraževanjem in prostovoljnim udejstvovanjem pri obnovi) 

delujejo na učence kot vzor (Kroflič, 2000) in prispevajo, da učenci razvijajo odgovorni odnos 

do problematike (Perso, 2012, Alkateb, 2013).   

 

Na drugo zastavljeno vprašanje, ali obstajajo razlike med razrednimi učitelji in likovnimi 

pedagogi v zavedanju osebne odgovornosti pri razvijanju učenčevega odgovornega odnosa do 

kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja, lahko odgovorimo, da ne obstajajo razlike 

med razrednimi učitelji in likovnimi pedagogi o zavedanju osebne odgovornosti za razvijanje 

pri učencih odgovornega odnosa do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Razredni 

učitelji kot likovni pedagogi podpirajo ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in so kritični 

predvsem do neprimerne prenove arhitekture na podeželju. Zavedajo se, da z lastnim pozitivnim 

vedenjem do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine delujejo na učence kot vzor.  
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Odgovori na učiteljeva stališča do poučevanja vsebin, namenjenih ohranjanju in varovanju 

kulturne dediščine, kažejo, da so na splošno naklonjeni obravnavi na vseh stopnjah šolanja, saj 

se čutijo odgovorne za posredovanje vsebin učencem in do razvijanja odgovornega odnosa. 

Glede obravnave vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje 

so razredni učitelji izrazili potrebo po izpopolnjevanju iz vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, saj jim primanjkuje osnovnih informacij, kako vgraditi vsebine o ohranjanju 

in varovanju kulturne dediščine v obstoječe vsebine učnega načrta. Razredni učitelji si želijo 

učnih sredstev, ki bi jim olajšala obravnavo problematike in konkretne primere reševanja 

likovnih nalog. Likovni pedagogi pa se niso posebej opredelili, ali takšna učna sredstva 

potrebujejo. Izkazuje pa se potreba po obravnavi vsebin pri pouku (Simpsons, 2007, Aslan idr., 

2006, DeTroyer idr., 2005). To se kaže tudi drugje po Evropi, saj se vsebine, povezane s 

kulturno dediščino, pojavljajo v učnih načrtih pouka likovne vzgoje, kar omogoča učiteljem 

obravnavo teh vsebin (Taggart idr., 2004). Mnogi izobraževalni sistemi se za izvajanje likovne 

dejavnosti na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja zanašajo le na razredne učitelje 

(Bamford, 2009). Obravnava teh vsebin pa je zahtevna, zato ne preseneča, da razrednim 

učiteljem primanjkuje določenega znanja.  

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje,  na kakšen način in v kolikšni meri (kako pogosto) učitelji 

vključujejo vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, še posebej na področju 

arhitekturne (stavbne) dediščine, dediščinske kulturne krajine ter slikarske in kiparske 

dediščine, v realizacijo nalog različnih likovnih področij,  so pokazali, da se učenci na razredni 

stopnji s kulturno dediščino, njenim ohranjanjem in varovanjem seznanijo predvsem v okviru 

kulturnih dni, ko učitelji organizirajo obisk institucij (muzejev, galerij), starih mestnih jeder 

ipd., kjer se učenci seznanijo z arhitekturno ter slikarsko in kiparsko dediščino. Pri pouku 

likovne vzgoje najpogosteje razredni učitelji pri obravnavi problematike ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine načrtujejo likovne naloge s področja risarskega oblikovanja, v 

okviru katerih učenci upodabljajo stavbe različnih namembnosti ali njihove detajle. Likovni 

pedagogi najpogosteje pojme, povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, 

obravnavajo pri arhitekturnem oblikovanju. Izbrani likovni motiv je najpogosteje povezan s 

problematiko arhitekturne dediščine. Najpogostejša učna metoda pri razrednih učiteljih in 

likovnih pedagogih je pogovor s prikazom fotografij. Učitelji, razen upodabljanja različnih vrst 

kulturne dediščine, učence premalo ozaveščajo o primernih in neprimernih posegih v 

nepremično dediščino, (dediščinsko) kulturno krajino, obnovi – prenovi kulturne dediščine, 
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avtentičnosti materialov, identiteti prepoznavnih novogradenj, konservaciji-restavraciji 

slikarske in kiparske dediščine, strokovnih službah (konservatorjih) ter obveznostih in pravicah 

do kulturne dediščine. Trditvi v prid posredujemo misel anketiranega likovnega pedagoga:  

»Zavedanje ljudi je res majhno, mediji premalo ozaveščajo o kulturni dediščini in ohranjanju 

le-te, tisti učitelji, ki jih problematika zanima, se dokopljejo do informacij, problem so tisti, ki 

o tem nič ne vedo in o tem ne razmišljajo.«  

Likovne naloge iz različnih likovnih področij pa je potrebno zaradi vključevanja različnih 

načinov likovnega izražanja izvesti tudi s sodobnimi računalniškimi mediji (2D-oblikovanje, 

3D-oblikovanje, video, animacija). Pri starejših učencih je mogoča tudi povezava s 

problematiko sodobnih likovnih praks v smislu spodbujanja radovednosti učencev, njihovega 

raziskovanja, izražanja mnenj, sodelovanja, socialne angažiranosti ipd. (Burgess, 2010:67‒92). 

Učenci so lahko fotografi, dokumentalisti, ki raziskujejo, sporočajo in ozaveščajo o propadanju 

kulturne dediščine v lastnem kraju, vandalizmu, spoznavajo službe varstva, spremljajo 

strokovnjake pri obnovi ipd. (DeTroyer idr., 2005, Aslan idr., 2006, Grattan, 2004). Rezultati 

raziskave so pokazali, da 67 % razrednih učiteljev in 52 % likovnih pedagogov vključuje 

vsebine kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in varovanja vsaj trikrat letno v posameznem 

razredu. Več kot trikrat letno pa v posameznem razredu, vsebine povezane z ohranjanjem in 

varovanjem kulturne dediščine, obravnava 28,9 % razrednih učiteljev in 44,7 % likovnih 

pedagogov.  

 

Na tretje zastavljeno vprašanje, na kakšen način in v kolikšni meri (kako pogosto) učitelji 

vključujejo vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, še posebej na področju 

arhitekturne (stavbne) dediščine, dediščinske kulturne krajine ter slikarske in kiparske 

dediščine, v realizacijo nalog različnih likovnih področij, lahko odgovorimo, da več kot 

polovica vseh učiteljev večkrat na leto vključuje problematiko ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine, pogosto v okviru različnih šolskih dejavnosti ter pri pouku likovne vzgoje, 

najpogosteje na področju risarskega in arhitekturnega oblikovanja s pomočjo razlage, pogovora 

in različnih učnih pripomočkov.   

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje, ali se učitelji glede na delovno dobo različno posvečajo 

vključevanju vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje, so 

pokazali, da največ vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine vključujejo v pouk 
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razredni učitelji, ki poučujejo enaindvajset in več let ‒ več kot trikrat v posameznem razredu v 

okviru šolskega leta (statistično pomembne razlike med časom poučevanja in vključevanjem 

omenjenih vsebin). Razlog lahko najdemo, ne moremo pa zagotovo trditi, da zanimanje za 

kulturno dediščino z življenjskimi izkušnjami narašča (Huysmans, de Haan, 2007, Csapó, 

(2012),  prav tako pa ljudje s staranjem več pozornosti posvečajo preteklosti oziroma se nanjo 

obračajo z nostalgijo (Boym, 2007, Carpenter, Yoon, 2011).  

Statistično pomembne razlike med časom poučevanja in vključevanjem omenjenih vsebin pa 

nismo zaznali pri likovnih pedagogih. Prav tako iz grafa nismo mogli potrditi, da likovni 

pedagogi z višjim časom poučevanja vse bolj v pouk vključujejo omenjene vsebine. Ugotovitve 

so pokazale, da se likovni pedagogi niso posebej opredelili, da jim primanjkuje informacij, kako 

vgraditi vsebine ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v vsebine učnega načrta, ali da si 

želijo učnih sredstev, ki bi jim olajšala obravnavo in konkretne primere reševanja likovnih 

nalog. Največ likovnih pedagogov, ki poučujejo omenjene vsebine več kot trikrat letno, je 

zabeleženih prav v kategoriji učiteljev, ki poučujejo do deset let. Omenjeni rezultati raziskave 

nakazujejo, da so likovni pedagogi v procesu študija pridobili dovolj kompetenc, da lažje 

vsebine učnega načrta prilagodijo omenjanim vsebinam.  

 

Na četrto zastavljeno vprašanje, ali se učitelji glede na delovno dobo različno posvečajo 

vključevanju vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v pouk likovne vzgoje, lahko 

odgovorimo, da največ vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine vključujejo v pouk 

razredni učitelji, ki poučujejo enaindvajset in več let ‒ več kot trikrat v posameznem razredu v 

okviru šolskega leta. Največ likovnih pedagogov, ki poučujejo omenjene vsebine več kot trikrat 

letno, je zabeleženih v kategoriji učiteljev, ki poučujejo do deset let. 
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 Drugi del raziskave (akcijska raziskava)  

3.3.1 Raziskovalna vprašanja  

Predpostavili smo, da bo kakovostna usposobljenost učiteljev za ustvarjalno vključevanje 

vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine vplivala na posodobitev vzgojno-

izobraževalne prakse in napredek pri doseganju učnih ciljev učencev, zato smo si zastavili 

raziskovalna vprašanja: 

a) Kakšna je učiteljeva ozaveščenost (akcijski del) o pomenu vključevanja vsebin o 

varovanju ter ohranjanju kulturne dediščine in usposobljenost za vgrajevanje teh vsebin 

v likovne naloge? 

b) Kakšni so učinki poučevanja učencev o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine na 

ravni ustvarjalnosti, zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine z različnimi učnimi metodami ter oblikami 

dela, učnimi mediji, likovnimi materiali in načini likovnega izražanja (likovnih 

motivov) po realizaciji likovnih nalog? 

 

3.3.2 Raziskovalna metodologija 

Uporabili smo kvalitativno akcijsko raziskovanje, ki temelji na predpostavki, da lahko 

učenčevo in učiteljevo usposobljenost za vgrajevanje vsebin o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine v učni proces spoznavamo po korakih. Uvajali smo spremembe v uporabi različnih 

učnih metod, učnih medijev, likovnih materialov, načinov likovnega izražanja, oblik dela ter 

ustvarjalnosti pri likovnih nalogah iz različnih likovnih področij, ki smo jih analizirali in na 

osnovi analiz spreminjali.   

 

3.3.3 Sodelujoči v akcijski raziskavi 

Ciljna skupina akcijske raziskave so bili učenci šestih razredov treh različnih osnovnih šol. V 

raziskavi je skupaj sodelovalo enainšestdeset učencev in njihovi učitelji likovne vzgoje (trije 

likovni pedagogi). Šole so bile namensko izbrane glede na pripravljenost sodelovanja učiteljev 

in vodstva šole, z željo izpopolniti znanje s ciljem vključevanja vsebin s področja ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine pri realizaciji likovnih nalog. Vsi učitelji so v času raziskave 
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izpolnjevali pogoje opravljanja pedagoške dejavnosti pri pouku likovne vzgoje. Povprečna 

doba opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela sodelujočih učiteljev v raziskavi je bila sedem 

let. Raziskava je bila izvedena s soglasjem učenčevih staršev ali zakonitih zastopnikov za 

izvajanje učnih vsebin, reševanja anketnih vprašalnikov, za snemanje zvočnega zapisa, 

fotografiranje, analizo likovnih del ipd. Šole, vključene v raziskavo, so izhajale iz različnih 

pokrajin Republike Slovenije.  

 

3.3.4 Načini zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskava je potekala v treh krogih in bila izvedena v šolskem letu 2013/2014. Pri načrtovanju 

smo se naslonili na Kemmisov in McTaggartov načrtovalnik akcijskega raziskovanja (Kemmis 

in McTaggart, 1991). Zajemala je načrtovanje, izvedbo in analizo učnega procesa ter sprotno 

anketiranje učenčevega odnosa do kulturne dediščine, ozaveščenost o njeni ogroženosti, 

ohranjanju in varovanju. Z učitelji smo se na uvodnih srečanjih dogovorili za osnovni načrt in 

časovno izvedbo posameznih krogov. Akcijsko raziskavo smo spremljali s pomočjo 

kvalitativnih tehnik: neposredno opazovanje v razredih, sprotno učenčevo anketiranje, 

posredovanje vprašalnikov učiteljem in učencem po vsakem akcijskem krogu ter zapisovanje 

podatkov (delovni zapisi, fotografije, zvočno snemanje, likovni izdelki). Pred izvedbo prvega 

akcijskega kroga smo z učitelji izvedli intervju z anketnim vprašalnikom, sestavljenim iz 

vprašanj zaprtega in odprtega tipa, ki nam je omogočil osvetlitev problema in nakazal skupna 

izhodišča. Po tretjem akcijskem krogu smo z učitelji ponovili intervju z anketnim vprašalnikom, 

ki nam je osvetlil njihov spremenjeni odnos do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine pri pouku. Po vsaki izvedbi akcijskega kroga smo učencem posredovali vprašalnik o 

kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

Prav tako so po vsakem akcijskem krogu učitelji in učenci odgovorili na vprašalnik za 

oblikovanje skupnih ugotovitev. Izhajali smo iz analize vprašalnikov, delovnih zapisov, 

fotografij, zvočnega zapisa in likovnih izdelkov. Pred prvim akcijskim krogom in med 

raziskavo so učitelji učence seznanili z raziskovalnim postopkom ter udeležbo opazovalca. 

Anketiranci so sami prebrali vprašanja in zapisovali odgovore. Fotografije in zvočne posnetke 

je posnel opazovalec. Akcijsko raziskavo smo izvedli v skladu s šolskim urnikom izbranih 

osnovnih šol, kjer so vsi učitelji izvajali enake likovne naloge ter odgovarjali na enake anketne 

vprašalnike (uvodni in po realizaciji vsakega akcijskega kroga). Prav tako so vsi učenci reševali 

enak anketni vprašalnik o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti ohranjanja in 
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varovanja kulturne dediščine ter po vsakem končanem krogu tudi vprašalnik za oblikovanje 

skupnih ugotovitev.  

Učitelje smo poimenovali po šolah, v katerih poučujejo: učitelj A poučuje na šoli v koroški 

pokrajini, učitelj B na šoli v podravski pokrajini ter učitelj C na šoli v savinjski pokrajini.  

 

3.3.5 Prvi krog akcijske raziskave 

 Izhodišče 

Za uvedbo izboljšav pri pouku likovne vzgoje, kjer učitelj sledi vsebinam učnega načrta in vanje 

vgrajuje problematiko ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, smo izhajali iz ugotovitev 

prvega dela raziskave, ki je temeljila na analizi anketnega vprašalnika o odnosu učiteljev do 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter obravnavi vsebin pri pouku likovne vzgoje. 

Vprašalnik je izpolnilo 125 učiteljev, ki poučujejo likovno vzgojo v osnovni šoli. Izsledki 

raziskave potrjujejo ugotovitev, da pri realizaciji vsebin učnega načrta učitelji učence premalo 

ozaveščajo o problematiki, ki je povezana s primernim in neprimernim posegom v premično in 

nepremično dediščino, (dediščinsko) kulturno krajino, obnovi – prenovi kulturne dediščine, 

avtentičnosti materialov, identitetno prepoznavnih novogradnjah, konservaciji-restavraciji 

slikarske in kiparske dediščine, strokovnih službah (konservatorjih) ter obveznostih in pravicah 

do kulturne dediščine.  

 

Pred izvedbo prvega kroga sprememb pri izvedbi likovne dejavnosti so učitelji, ki so sodelovali 

v raziskavi, odgovorili na vprašalnik, s katerim smo želeli osvetliti njihov odnos do ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine ter vključevanje teh vsebin v pouk likovne vzgoje.   

 

Tabela 19: Odgovori učiteljev na trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in obravnave pri 

pouku pred začetkom akcijske raziskave. 

Trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine in obravnave pri pouku 
1 2 3 4 5 

Lastnik uničuje kulturo lastnega naroda, če stavbe, slike 

in kipe, ki jih je mogoče obnoviti, zanemarja, uničuje ali 

poruši samo zato, ker so stare. 

B   C A 
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Vsak nestrokovni poseg v kulturno dediščino (stavbe, 

slike, kipe) obsojam in bi ga prijavil pristojnim službam. 
 B, C  A   

Sodobno podeželsko arhitekturo je treba prilagoditi 

stavbni dediščini pokrajine, v kateri se nahaja. 
   A, C B  

Dolžnost učitelja je, da učence ozavesti o primerni 

obliki, velikosti in barvi arhitekture v določenem okolju. 
  C B A 

Slovenska kulturna krajina zaradi neprimerne sodobne 

arhitekture izgublja prepoznavnost. 
  B C A 

Živel bi v prenovljeni, identitetno razpoznavni stari hiši 

s starinskimi umetniškimi slikami, kiparskimi izdelki. 
 A, B  C  

Nekateri spomeniki kulturne dediščine (stavbe, kipi) 

zavirajo družbeni razvoj in jih je treba odstraniti. 
A, B  C   

Eden od velikih problemov ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine (arhitekturne, slikarske, kiparske) je  

nezavednost prebivalstva o cenjenju lastne tradicije (kar 

ni novo, ni napredno, ni dostojanstveno ipd.). 

   C A, B 

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine (stavb, slik, 

kipov, kulturne krajine) je v času ekonomske krize 

drugotnega pomena. 

 C B A  

Primanjkuje mi znanja in informacij o ohranjanju in 

varovanju arhitekturne, slikarske, kiparske dediščine ter 

kulturne krajine, zato se problematiki pri pouku likovne 

vzgoje premalo posvečam. 

   
A, 

B, C 
 

Nezanimanje učencev ovira razvijanje odgovornega 

odnosa do ohranjanja in varovanja arhitekturne 

dediščine, kulturne krajine, slikarske in kiparske 

dediščine. 

  
A, 

B, C 
  

Pomanjkanje učnih sredstev (učbenikov, knjig, revij …) 

o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine negativno 
  

A, 

B, C 
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vpliva na uspešnost razvijanja učenčevega odgovornega 

odnosa do njenega ohranjanja in varovanja. 

Učitelj je odgovoren za razvoj učenčevega odgovornega 

odnosa do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

(arhitekture, krajine, slik in kipov). 

A B, C    

Pri pouku likovne vzgoje je potrebno več časa posvečati 

vgrajevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. 

  C, B A  

Zaradi obsežnosti vsebin, ki jih je treba obravnavati pri 

pouku likovne vzgoje, se premalo vgrajuje problematika 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

  C B A 

Na vseh stopnjah šolanja je treba ozaveščati učence o 

ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine, kulturne 

krajine, slikarske in kiparske dediščine. 

     B A, C 

Pri izvajanju likovnih nalog z vgrajeno vsebino 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je nujno 

sodelovati tudi s strokovnjaki (npr. z območnim 

zavodom za varstvo kulturne dediščine), saj bi tako 

učence bolj spodbudili za omenjeno problematiko. 

   B, C A 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Pri analizi odgovorov, ki so se nanašali na trditve o ohranjanju in varovanju arhitekturne 

dediščine, kulturne krajine ter slikarske in kiparske dediščine, smo se osredotočili na trditve 

učiteljev. Ugotovitve potrjujejo rezultate prvega dela raziskave (analizo odgovorov 125-ih 

anketiranih učiteljev), kar kaže na slabše zavedanje pomena obravnave vsebin ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje. Tako smo lahko izoblikovali izhodišča 

za izvedbo prvega akcijskega kroga.  

 

Analiza odgovorov kaže, da je odnos do kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in varovanja 

pri učiteljih različen. Učitelj B se ni strinjal, da lastnik uničuje kulturo lastnega naroda, če stare 
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objekte, slike ali kipe, ki jih je mogoče obnoviti, zanemarja, uničuje ali odstrani samo zato, ker 

so stari. Učitelja A in B sta menila, da takšno početje izraža prav to. Delno strinjanje učiteljev 

prvega dela raziskave tudi to potrjuje. Analiza trditve glede odnosa do lastne kulturne dediščine 

kaže strinjanje s splošnim mnenjem stroke, da se večina državljanov Slovenije sramuje lastne 

kulturne dediščine, saj predstavlja revščino (Deu, 2008, Fakin Bajec, 2011), s čimer se v 

odgovorih strinjajo tudi vsi učitelji prvega dela raziskave. Učitelja B in C se ne strinjata s 

trditvijo, da bi bilo potrebno nestrokovne posege v arhitekturno dediščino oziroma slikarsko in 

kiparsko dediščino prijaviti pristojnim službam, saj se zavedata, da je primernejše ozaveščati 

lastnike, saj je najpogostejši razlog za nestrokoven ali neprimeren poseg prav neozaveščenost 

lastnikov in pomanjkanje sodelovanja med strokovnjaki za dediščino (Mohga, 2014, Oram, 

Steflox, 2004). 

Glede na splošni položaj v družbi ne preseneča dejstvo, da učitelja A in B ne bi želela živeti v 

identitetno prepoznavni stari hiši, učitelj C pa se je s trditvijo strinjal. Glede prebivanja v stari 

hiši pa rezultat izvedene raziskave v prvem delu potrjuje pozitivnejši odnos do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, saj se je večina učiteljev nagibala k pozitivnejšemu odgovoru. Da 

slovenska kulturna krajina zaradi neprimerne sodobne arhitekture izgublja prepoznavnost, sta 

se strinjala učitelj C in A, učitelj B pa se ni mogel odločiti. S trditvijo o neprimernih posegih z 

novogradnjami v krajino se strinja tudi večina anketiranih učiteljev v prvem delu raziskave. Na 

splošno je najbolj pozitiven odnos bilo zaznati v odgovorih učitelja A in B, ki sta se strinjala, 

da je treba prilagoditi sodobno podeželsko arhitekturo stavbni dediščini določene pokrajine ter 

da je učiteljeva dolžnost, da učence ozavesti o primerni obliki sodobne arhitekture v določenem 

okolju. Učitelj C se ni mogel odločiti, če je učiteljeva dolžnost, da učence ozavešča o 

primernosti sodobne arhitekture v določeni pokrajini, strinjal pa se je, da je potrebno sodobno 

arhitekturo prilagoditi stavbni dediščini določene pokrajine. Odgovora učitelja A in B se 

ujemata z rezultati analize odgovorov učiteljev iz prvega dela raziskave glede potrebe po 

prilagoditvi sodobne podeželske arhitekture stavbni dediščini določene pokrajine. Učitelja A in 

B se nikakor nista strinjala, da je opravičeno odstranjevanje spomenikov kulturne dediščine 

(stavb ali kipov), ker v družbi vlada prepričanje, da zavirajo razvoj in prenovo nekega kraja. 

Učitelj C se ni mogel odločiti, analiza prvega dela raziskave pa kaže neodobravanje večine 

učiteljev.   
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Učitelje smo povprašali še o njihovih stališčih in vedenju do obravnave vsebin pri pouku 

likovne vzgoje. Vsi učitelji so se strinjali, da jim primanjkuje znanja in informacij o ohranjanju 

in varovanju kulturne dediščine, zato se problematiki premalo posvečajo.  

 

Pri trditvi, ali je potrebno več časa posvečati vgrajevanju vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, učitelja A in B različno razmišljata. Učitelj A potrjuje trditev, učitelj B pa 

ne vključuje teh vsebin zaradi obsežnosti drugih vsebin, učitelj C pa se ni mogel odločiti. 

Analiza odgovorov prvega dela raziskave pa potrjuje zavedanje učiteljev o pomembnosti 

neprestanega vključevanja teh vsebin.  

Učitelji tudi menijo, da niso dovolj kompetentni za obravnavo vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, zato se vsebinam tudi ne posvečajo oziroma vsebine obravnavajo splošno, 

brez vključevanja kompleksnejših problemov, pojmov ipd. Vsi učitelji so tudi soglašali, da je 

odnos do kulturne dediščine na splošno v družbi na nezavidljivi ravni, a kljub vsemu so se vsi 

učitelji počutili neodgovorne za razvoj učenčevega odgovornega odnosa do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, kar kaže na pomanjkljivo zavedanje učiteljev o pomembnosti 

oblikovanja odnosa do kulturne dediščine in posredno na oblikovanje narodne identitete in 

njene soodgovornosti do ohranitve in varovanja (Gesche Koning, 2008, Greffe, 2009). 

Vsi učitelji menijo, da je treba nujno ozaveščati učence na vseh stopnjah šolanja. Pojasnijo pa, 

da tega niso počeli, kar kaže na dejstvo, da jim primanjkuje volje za podrobnejše ukvarjanje s 

temi vsebinami in njihovim ustvarjalnim vključevanjem v realizacijo likovnih nalog za 

ozaveščanje učencev o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, da bi vplivali 

na njihove vrednote, stališča in obnašanje do omenjenih vsebin.  

 

Tabela 20: Odgovori učiteljev na odprta vprašanja o sodelovanju s strokovnjaki, pogostosti, metodah (načinih) in področjih 

vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje pred začetkom akcijske raziskave. 

Vprašanje 1: Ali ste pri izvajanju likovnih nalog z vsebino 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine sodelovali s 

strokovnjakom, ki se ukvarja z ohranjanjem in varovanjem 

kulturne dediščine? V primeru pozitivnega odgovora zapišite 

njegov poklic na spodnjo črto (npr. z restavratorjem-

konservatorjem, z umetnostnim zgodovinarjem-konservatorjem, 

arhitektom-konservatorjem idr.). 

Ne (A, B, C) 
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Vprašanje 2: Kako pogosto v pouk likovne vzgoje vgrajujete 

vsebine, povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne 

dediščine (s področja stavbne dediščine, dediščinske kulturne 

krajine, slikarske in kiparske dediščine)? 

največ trikrat letno  

(A, B) 

Nikoli (C) 

Vprašanje 3: Na kakšen način (učne metode) vključujete v pouk 

likovne vzgoje vsebine, povezane z ohranjanjem in varovanjem 

kulturne dediščine? 

pogovor, razlaga (A) 

pogovor, razlaga 

demonstracija slikovnega 

gradiva (B) 

Vprašanje 4: Katere vsebine, povezane z ohranjanjem in 

varovanjem kulturne dediščine, vključujete v pouk likovne 

vzgoje. 

spoznavanje vrst 

prostorov v navezavi z 

nepremično kulturno 

dediščino (A) 

arhitekturno oblikovanje 

v povezavi z arhitekturno 

dediščino 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C 

 

Tako kot učitelji iz prvega dela raziskave tudi učitelji v akcijski raziskavi najpogosteje pojme, 

povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, obravnavajo le pri izvedbi likovnih 

nalog pri arhitekturi, in sicer tako, da je izbrani likovni motiv za izvedbo likovne naloge 

najpogosteje povezan s problematiko arhitekturne dediščine. Najpogosteje vsebino posredujejo 

s pomočjo pogovora in prikazovanjem fotografij. Učitelji pa niso pojasnili, katere vsebine, 

povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, vključujejo v učni proces. Vsi 

učitelji so na zastavljena vprašanja odgovorili, da še niso sodelovali s strokovnjaki s področja 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Učitelj C še nikoli ni vključeval vsebin, ki so 

povezana z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, učitelja A in B pa sta se 

problematiki posvetila največ trikrat letno. 

 

Odgovori na vprašanja pred izvedbo prvega akcijskega kroga so potrdili, da učitelji pri izvajanju 

učnih vsebin učence premalo ozaveščajo o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine, torej o 

primernih in neprimernih posegih v premično in nepremično dediščino, (dediščinsko) kulturno 
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krajino, obnovi – prenovi kulturne dediščine, avtentičnosti materialov, identitetno 

prepoznavnih novogradnjah, konservaciji-restavraciji slikarske in kiparske dediščine, 

strokovnih službah (konservatorjih) ter o obveznostih in pravicah do kulturne dediščine, zato je 

treba likovne vsebine v posameznem razredu nadgraditi z vsebinami, ki učence ozaveščajo o 

ohranjanju in varovanju kulturne dediščine.  

 

 Spremembe 

 

Na izobraževalnem sestanku smo se z učitelji dogovorili, da bomo v njihovo likovno pedagoško 

prakso vključili spremembe tako, da bomo pri načrtovanju likovnih vsebin izhajali iz aktualnih 

vsebin učnega načrta, v posameznih krogih pa vključevali tudi vsebine s področja ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. Pri realizaciji nalog iz različnih likovnih področij bodo učenci 

tako dosegli učne cilje ‒ kritično bodo presojali in vrednotili pomembnost ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, povečala se bo likovna ustvarjalnost pri realizaciji likovnih nalog, 

povezanih z vsebinami ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Vnesene spremembe se 

bodo nanašale na raznolikost metod in oblik dela, učnih medijev, likovnega materiala ter 

načinov likovnega izražanja. 

 

V pogovoru smo se odločili, da bomo realizirali prvo nalogo s področja arhitekturnega 

oblikovanja – oblikovanje polodprtega prostora, zaprtega in polzaprtega prostora po domišljiji. 

Cilji izvedene likovne dejavnosti naj bi bili usmerjeni v spoznavanje likovnih pojmov: 

polodprti, polzaprti in zaprti prostor. Ob spoznavanju likovnih pojmov in ob oblikovanju 

različnih prostorov naj bi učenci spoznali tudi posebnosti snovne in nesnovne dediščine, 

nepremične in premične dediščine, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, kulturni 

spomenik državnega pomena, prenovo, konservatorja-arhitekta, konservatorja-restavratorja in 

maketo.  

Pri likovnem izražanju naj bi se učenci ukvarjali s problemi oblikovanja polodprtega, 

polzaprtega in zaprtega prostora. Izoblikovali naj bi različne prostore ob oblikovanju makete 

stadiona v prihodnosti po domišljiji. Za uspešen potek učnih ur so učitelji izbrali metodo 

razlage, demonstracijo, pogovor in metodo udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti ter 

obliko dela – delo v dvojicah. Za večjo nazornost pri predstavitvi pojmov so učitelji vsebine 

učencem prestavili s slikovnimi primeri (fotografijami) različnih arhitekturnih tvorb. Izbrali so 
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kombinacijo različnih likovnih tehnik (rezanje, prepletanje, vezanje in lepljenje). Za likovni 

material pa so učitelji izbrali karton, lepenko, papir, vrvico in žico, lepilo, obojestranski lepilni 

trak ter pripomoček škarje. Za predstavitev posebnosti pojmov in materialov pa so uporabili še 

LCD-projektor, računalnik in programski pripomoček za predstavitev slikovnega materiala 

(fotografij).  

 

Učenci naj bi se ob arhitekturnih pojmih seznanjali s problematiko ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine ter razvijali odgovoren odnos do te problematike v lastnem kraju in širše. 

Prav tako naj bi razvijali ustvarjalnost, izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik v 

tridimenzionalnem prostoru in pri tem negovali individualni likovni izraz. Pri izdelavi makete 

naj bi ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijali motorične spretnosti ter 

sposobnost za oblikovanje meril in vrednotenje likovnih del. 

 

Z učitelji smo se dogovorili, da bodo učence seznanili s prisotnostjo opazovalca, njegovo 

spremljanje učnega procesa s fotografiranjem, snemanjem zvoka, zapisovanjem dosežkov in 

opažanj.  

 

Predvideli smo tudi čas za reševanje vprašalnikov po izvedeni likovni nalogi, ko naj bi učitelji 

razdelili pripravljene vprašalnike učencem. Pogovorili smo se tudi o izpopolnjevanju 

vprašalnika za učitelje ter zapisu opažanja o izvedbi šolske ure – pomisleke, spremembe, 

razloge za uspešnost ure ipd. Dogovorili smo se, da bomo skupaj analizirali izvedbeni krog ter 

načrtovali novi izvedbeni krog glede na izkušnje o izvedbi učnega procesa in problemih, ki se 

bodo pojavili. Ob tem pa bomo poiskali nove rešitve ter tako vnesli predlagane spremembe v 

naslednjem krogu s ciljem izboljšave. 

 

Sledilo je načrtovanje dejavnosti z učenci. Najprej smo zapisali fazo akcijskega raziskovanja, 

datum, dejavnost, trajanje, načine zbiranja podatkov in načine spremljanja akcijskega kroga.  
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Tabela 21: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje prvega akcijskega kroga. 

Faza 

akcijskega 

raziskovanja  

Datum Dejavnost Trajanje Zbiranje 

podatkov 

Spremljava 

Ureditev 

pred prvo 

izvedbo 

 

2. 12. 2013 

do 

20. 12. 

2013 

- dogovori in 

finalizacija 

splošnega načrta z 

učitelji 

3 tedne - uvodni 

anketni 

vprašalnik za 

učitelje 

 

- zapis ugotovitev  

- analiza 

uvodnega 

vprašalnika za 

učitelje 

Prvi krog 3. 1. 2014  

do  

28. 2. 2014 

 

- osvajanje novih 

likovnih pojmov   

- realizacija 

likovne naloge 

 

8 ur - zvočni 

posnetek 

- fotografija 

- likovni izdelki 

- vprašalnik za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 

pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne 

dediščine po 

realizaciji 

prvega kroga 

- vprašalnik za 

učence po 

realizaciji 

prvega kroga 

- vprašalnik za 

učitelje po 

realizaciji 

prvega kroga 

 

 

Evalvacija  3. 3. 2014  

do 

14. 3. 2014 

- razgovor z učitelji 

in učenci  

7 dni  

 

 

- analiza 

uvodnega 

anketnega 

vprašalnika za 

učence 

- analiza 

zvočnega 

posnetka 

- analiza 

fotografij  
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- analiza likovnih 

izdelkov 

- analiza 

vprašalnika za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 

pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne dediščine 

po realizaciji 

prvega kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učence po 

realizaciji prvega 

kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učitelje po 

realizaciji prvega 

kroga  

 

Revizija 

načrta 

15. 3. 2014 

do 16. 3. 

2014 

- razgovor z učitelji  2 dni   

Oblikovanje 

izhodišč za 

drugi 

akcijski 

krog 

3. 3. 2014  

do  

16. 3. 2014  

 2 tedna  - zapis ugotovitev 

 

 Načrt izvedbe učne ure 

 

Za izvedbo arhitekturne naloge smo določili čas osem ur. Dejavnost je bila usmerjena v 

spoznavanje polzaprtega, polodprtega in zaprtega prostora, ob tem pa tudi v odkrivanje 

problemov s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

 

V uvodnem delu učne ure so učitelji v učni proces vključili metodo širjenja in udejanjanja 

(elaboriranja) likovne senzibilnosti (Tacol, 2003). V okviru te metode so učitelji organizirali 
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igralno dejavnost. Učenci so izvedli improvizacijo in v pogovoru ponovili pojma arhitektura in 

prostor.  

 

V osrednjem delu so učitelji nadaljevali dejavnost z metodo širjenja in udejanjanja likovne 

senzibilnosti, ko so učence s pogovorom in razlago usmerili, da so s telesi uprizorili različne 

vrste prostorov in se ob tem seznanili s posebnostmi zaprtega, polzaprtega in polodprtega 

prostora. Za potrditev razumevanja so jih učitelji usmerili v naštevanje primerov iz lastne 

okolice.  

 

Učitelji so za večjo nazornost predstavili različne prostore s pomočjo fotografij. Demonstrirali 

so fotografije stavb arhitekta Jožeta Plečnika in v pogovoru učence usmerili v prepoznavanje 

prostorov in njihovo imenovanje (Tromostovje, Žale, Narodna in univerzitetna knjižnica, 

bežigrajski stadion). S pomočjo slikovnega gradiva so učitelji učence tudi usmerili v 

poglobljeno razmišljanje in pojasnjevanje o njihovih posebnostih: stebri, stebriči, zidane 

opečne stene, zidane kamnite stene, posnemanje kamna s pomočjo drugih materialov ipd. 

(metoda širjenja in udejanjenja likovne senzibilnosti).   
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Slika 17: Tromostovje. 

 

Slika 18: Žale.  

 

 

Slika 19: Narodna in univerzitetna knjižnica.  

 

Slika 20: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

 

Ob demonstraciji fotografij arhitekture Jožeta Plečnika so učitelji najprej usmerili učence v 

opisovanje značilnosti teh stavb, nato pa so jim razložili pojem kulturna dediščina z grafično 

predstavitvijo. 

 

Ob demonstraciji miselnega vzorca so učitelji učence usmerili v prepoznavanje predmetne in 

nepredmetne kulturne dediščine in nepremične in premične dediščine. Učenci so ob nazivu 

predmetne in nepredmetne dediščine opisovali razlike; npr. za predmetno dediščino so našteli 

pojme, kot so stavba (arhitektura), kipi, slike ipd., za nepredmetno dediščino pa različne običaje 

in navade. 
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Učitelji so učence usmerili tudi v predstavljanje in opisovanje pojma nepremična dediščina kot 

dediščino, ki je ni mogoče prestaviti, npr. stavbe, premično pa kot dediščino, ki jo je mogoče 

prestaviti, npr. kipe, slike, knjige ipd.  

 

Učitelji so nato tudi predstavili pojem ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter predstavili 

skrb za njeno vzdrževanje, obnovo in prenovo. Učitelji so poudarili nekaj zakonov, ki 

omogočajo skrb za kulturno dediščino ter predstavili pojem kulturni spomenik, kot kulturno 

dediščino, ki ima še poseben pomen za Republiko Slovenijo ter pojem kulturni spomenik 

državnega pomena zapisali na tablo.  

  

Po predstavitvi kulturnega spomenika so učitelji demonstrirali fotografijo Plečnikovega 

stadiona za Bežigradom in usmerili učence v opisovanje videnega, da stadion ne služi svojemu 

namenu in kot takšen propada.  

 

Slika 21: Miselni vzorec kulturne dediščine. 
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Slika 22: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

 

Slika 23: Plečnikov stadion za Bežigradom. 

 

Slika 24: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

 

Slika 25: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

 

Slika 26: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

 

Slika 27: Plečnikov stadion za Bežigradom.  

Učitelji so učence usmerili v opazovanje in ugotavljanje, da je stadion potreben prenove, saj 

mora kot javna stavba zadovoljiti sodobne potrebe (npr. dostop za invalide, primerne sanitarije, 

pokrita sedišča ipd.), mora pa ostati na videz takšen, kot si ga je zamislil avtor – v obliki, barvi 

fasade ipd., ob tem pa so na tablo zapisali pojem prenova.  

 

V pogovoru so učenci pojasnjevali, da kulturno dediščino obnavljajo strokovnjaki. Učitelji so 

predstavili dejavnost konservatorjev, ki predstavljajo strokovnjake različnih poklicev, ki so 

usposobljeni za raziskovanje in načrtovanje obnove ali prenove kulturne dediščine. Poudarili 
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so poklic konservator-arhitekt, ki preučuje stanje arhitekturne dediščine in ustvarja načrt za 

prenovo ter konservator-restavrator, ki preučuje in načrtuje obnovo stebrov, stebričkov in 

drugih okrasnih delov arhitekturne dediščine.  

Pred napovedjo likovne naloge so učitelji učence še enkrat usmerili v demonstriranje fotografije 

arhitekture Jožeta Plečnika, da so obnovili pojme: polodprt prostor je nepokrit prostor, ki ga 

določajo stene (ena, dve, tri ali štiri) ali stebri, da ima zaprt prostor streho in je obdan z zidovi 

z vseh strani, ter da je polzaprt prostor pokrit s streho, ima pa eno, dve ali tri stene. 

Pri napovedi likovne naloge so učitelji učencem pojasnili, da bodo tokrat arhitekti, ki bodo iz 

različnih likovnih materialov – kartona, lepenke, papirja, vrvice, žice, lepila, obojestranskega 

lepilnega traku ter s pomočjo škarij in drugih materialov oblikovali maketo, ki bo predstavljala 

domišljijsko stavbo z različnimi vrstami prostorov, izhodišča snovanja makete pa bodo 

temeljila na nekaterih elementih obstoječega stadiona.  

 

 

Slika 28: Olimpijski stadion v Pekingu, 2008, Kitajska. 

 

Slika 29: Idejna zasnova za olimpijski stadion v Tokiu, 

2020, Japonska. 

 

Slika 30: Maketa stadiona. 

 

Slika 31: Maketa stadiona. 
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Sledil je pogovor o materialih in pripomočkih za oblikovanje makete. Po potrebi so učitelji 

demonstrirali tudi ravnanje z materiali, npr. razrezovanje papirja, prepogibanje žice in njeno 

prepletanje, pritrjevanje na podlago ipd. Ob zaključku predstavitve rabe likovnih materialov in 

pripomočkov so učitelji predstavili tudi likovni motiv stadion v prihodnosti, ob tem pa učence 

v domišljijo popeljali z željo, da bo predstavljena maketa stadiona osnova za izgradnjo stadiona 

v prihodnosti, ki bo morda nekoč postal zaščitena nepremična kulturna dediščina in kot takšen 

predstavljal vez med različnimi obdobji arhitekturne dediščine.   

V zaključnem delu učne ure so učenci predstavili nastale makete, oblikovali merila vrednotenja 

in analizirali likovne izdelke. 

 

 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo  

 

Učitelja A in C sta pričela učno uro tako, da sta učence umirila in pozdravila. Pričela sta z 

usmeritvijo učencev v uprizoritev igralne improvizacije. Učitelj B je pouk pričel z zamudo 

zaradi obveznosti učiteljskega zbora in učence s težavo umiril, da so mu prisluhnili pri usmeritvi 

v igralno improvizacijo. 

Med šestimi izbranimi učenci je učitelj A usmeril učenko, da je stopila v sredino, druge učence 

pa, da so okoli nje sklenili krog. Učitelj je vprašal ostale učence, kaj menijo, da se nahaja med 

učenko v sredini in učenci, ki jo obkrožajo. Učenci so v pogovoru in razlago hitro ugotovili, da 

učenci okoli učenke ustvarjajo prostor in da učenka v sredini uprizarja stavbo. Podobno sta 

igralno improvizacijo realizirala tudi učitelj B, ki je dva učenca prosil, da sta stopita v sredino  

kroga in naslonita drug drugemu dlani na ramena ter učitelj C, ki je povabil dva učenca v sredino 

kroga in prosil, da se uležeta na bok, držita za roki in dotikata s podplati. 

Razlike so se pojavile pri pogovoru o prostoru in stavbah, kjer je učitelj B pritrdil učenki, da 

oseba arhitekt načrtuje stavbe ter se navezal, da je arhitektura tuja beseda za stavbo ter da tako 

imenujemo tudi likovno področje. Učitelj C je med pogovorom uporabil besedo kompozicija, 

ki pa je bil učencem nerazumljiva in jo je moral predstaviti. 
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Slika 32: Učenci pri uprizoritvi igralne improvizacije v uvodnem delu. 

 

Uvodni del učne ure so učitelji A, B in C uspešno izvedli, saj so z igralno improvizacijo dosegli 

globlje doživljanje prostora in s tem tudi razumevanje, prav tako pa sproščeno doživljanje 

prostora in tako učence uvedli v razmišljanje o pojmu prostor oziroma nastajanju prostora. V 

razredu A je igro z navdušenjem spremljala večina učencev, v razredu B in C pa navdušenja ni 

bilo zaznati.  

 

V osrednjem delu učne ure, v času, ko so se učenci seznanjali z novimi likovnimi pojmi, so 

učitelji vključevali igralne improvizacije z namenom, da bi preko močnejšega doživljanja 

pridobivali likovno senzibilnost.  

Tako je učitelj A nadaljeval učno uro s povabilom učencev, da so uprizorili različne vrste 

prostorov. Najprej pa je učence usmeril k pojasnjevanju, kaj je polodprti, polzaprti in zaprti 

prostor in z dodatno razlago omogočil, da so učenci osvojili nove pojme ter jih predstavili s 

svojimi besedami. Učenci so pojasnili razliko med zunanjim in notranjim prostorom ter s čim 

je omejen. Pri tem so uporabili pojme, kot so strop, stena, tla ipd. Tudi učitelja B in C sta 

osrednji del učne ure nadaljevala z uprizoritvijo igrane improvizacije. Učitelj B je učence 

usmeril v prepoznavanje zunanjega in notranjega prostora, prav tako pa v razumevanje s 

primerjanjem vrst prostora z arhitekturo, ki je učencem blizu, to je kozolec in skedenj, kjer so 

učenci uspešno ugotovili, da takšen prostor s stebri, streho in deli sten imenujemo polzaprti 

prostor. Učitelj C je usmeril učence, da so opisovali različne vrste prostorov, za polodprti 

prostor so navedli Križanke, za zaprti prostor pa lastno šolo.  
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V nadaljevanju je učitelj A preusmeril pogovor z vprašanjem, katere poklice povezujemo z 

načrtovanjem stavb. Učenci so pojasnili, da stavbe načrtujejo arhitekti. V pogovoru učitelj pove, 

da za dober načrt arhitekt nariše skice in izdela maketo. Učitelja B in C nista predstavila pojmov 

arhitekt, skica in maketa.  

 

Za utrditev pojmov polodprti, polzaprti in zaprti prostor je učitelj A učencem pokazal 

fotografije stavb Jožeta Plečnika in jih usmeril v ugotavljanje njihovih posebnosti. Učenci so 

prepoznali Tromostovje, učitelj pa je predstavil Narodno in univerzitetno knjižnico in Žale, 

bežigrajski stadion pa je prepoznal učenec, ki ga zanima nogomet. Učitelj je učencem pojasnil, 

da je stavbe in most načrtoval arhitekt Jože Plečnik, ki je zelo pomemben slovenski arhitekt, ki 

je ustvarjal v obdobju moderne umetnosti in pri načrtovanjih stavb izhodišča iskal v umetnosti 

antike. Pri pogovoru o arhitekturnih elementih je učitelj posebej poudaril stebre, ob 

demonstraciji grških svetišč pa so učenci iskali sorodnost v obliki. Ob zaključku pogovora je 

učitelj učencem povedal, da zaradi pomembnosti in starosti stadion uvrščamo med kulturno 

dediščino.  

V razredu B so učenci prepoznali vse objekte, ki jih je načrtoval Jože Plečnik, v razredu C pa 

niso prepoznali bežigrajskega stadiona. Učitelj B je učence še posebej usmeril v prepoznavanje 

podobnih arhitekturnih elementov, kot so stebri, stebrički, ograje in stopnice. V razredu C so 

učenci poudarili opeko, kamen in steklo kot gradbeni material, učitelj pa je predstavil še pojem 

beton kot pomembni material pri zasnovi moderne arhitekture. Učitelj B je učencem doživeto 

predstavil Jožeta Plečnika kot ustvarjalca, ki je načrtoval stavbe tudi v Pragi in na Dunaju, ter 

da je pred študijem arhitekture opravljal delo oblikovalca pohištva.  

 

V okviru spoznavanje pojmov polodprti, polzaprti in zaprti prostor je učitelj A je s pomočjo 

fotografij arhitekta Jožeta Plečnika učence usmeril v opazovanje in razmišljanje ter 

pojasnjevanje o kulturni dediščini ter njenem ohranjanju in varovanju. Učitelj je učencem 

pojasnil, da prikazano arhitekturo uvrščamo med dediščino državnega pomena in nadaljeval s 

predstavitvijo miselnega vzorca. Učitelj je učence tudi usmeril v delitev kulturne dediščine na 

predmetno in nepredmetno, predmetno dediščino pa na premično in nepremično. Učitelj A je 

za premično dediščino navedel posode, ki jih je imel razstavljene v omari, učitelj B uporabne 

predmete, kot so likalnik, ročni mlinček in različne glinene posode, ki jih je imel razstavljene 

na polici, učitelj C pa knjige. Primernejše bi bilo, da bi učitelji za posredovanje predmetov 
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premične dediščine predstavili slike in kipe. Učenci so v vseh treh razredih prepoznali in opisali 

razliko med premično in nepremično ter predmetno in nepredmetno kulturno dediščino. Tako 

so učenci v vseh razredih za nepredmetno kulturno dediščino navedli primera šege in navade, 

v razredu B so učenci navedli še ples, v razredu C pa pravljice.  

 

Učitelji so predstavili tudi kulturni spomenik državnega pomena. Učitelj A je učencem sam 

prebral posebnosti, učitelja B in C pa sta prosila učenca. Učitelj B je za dodatno pojasnitev 

besedne zveze državnega pomena učencem postavil vprašanje, kaj menijo, po čem je Slovenija 

prepoznavna v tujini. Učenci so odgovorili, da po Postojnski jami in človeški ribici. Učitelj je 

potrdil in povedal, da Postojnska jama in človeška ribica spadata v naravno dediščino, dodal 

pa, da tudi po stavbah, ki so si jih predhodno ogledali. 

 

Učitelj A je nadaljeval s prikazom fotografij bežigrajskega stadiona, ki propada, ter  poudaril, 

da je stadion pridobil poseben status – spomenik državnega pomena – kar priča, da je 

pomemben in da je potrebno z njim skrbno ravnati. Učenci so ob fotografijah v pogovoru 

pojasnjevali, da je stadion star, uničen (razbita okna, grafiti), da je umazan, grd, zanemarjen, da 

vse propada in da bi ga bilo treba zaščititi, zamenjati stebre z novimi, urediti okolico ipd. Učitelj 

A je nadaljeval s prikazom fotografij propadajočega stadiona in učencem povedal, da bi  bilo 

treba prilagoditi stadion sodobnim potrebam. Učitelj C je učence opozoril še na nemoten vstop 

osebam na invalidskem vozičku. Učitelj B pa je učencem tudi pojasnil, da smo zavezani z 

zakonom, da poskrbimo za njihovo prenovo, saj so to stavbe, ki so javnega pomena in tudi 

močno povezane z razvojem turizma in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Temu pogovoru je 

sledila predstavitev strokovnjakov konservatorjev-arhitektov in konservatorjev-restavratorjev, 

ki skrbijo za primernost posegov v različne oblike kulturne dediščine. V pogovoru so veliko 

motivacijo pokazali učenci učitelja A, saj so ob fotografijah bežigrajskega stadiona 

pojasnjevali, da konservator-arhitekt nariše natančen načrt stavbe, ustvari načrt obnove tako, da 

bo ponovno služila svojemu namenu, ob enem pa ne bo izgubila svojega prvotnega videza. 

Učitelj A je predstavil konservatorja-restavratorja kot strokovnjaka, ki bi pri prenovi stadiona 

poskrbel za stebre, stebriče in druge okrase, lahko pa jih tudi s posebnimi postopki in materiali 

obnovi, da več ne bi propadali oziroma da bi bili ponovno podobnega videza kot takrat, ko so 

bili narejeni. Učenci učitelja B in C pa posebnosti poklicev konservator-arhitekt in konservator-

restavrator niso odkrili sami, saj so njihovo dejavnost le prebrali iz prikazane prosojnice. 

Vsebine tudi niso vsi razumeli.  
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Slika 33: Predstavitve različnega slikovnega gradiva v osrednjem delu. 

 

Pri napovedi likovne naloge so vsi učitelji učence navdušili, da bodo arhitekti, ki bodo izdelali 

maketo za stadion v prihodnosti. Razložili so pojem maketa in okvirne postopke za njeno 

oblikovanje. Učitelji so učencem pojasnili, da bodo oblikovali različne prostore, pri oblikovanju 

različnih elementov pa poiskali vzore v bežigrajskem stadionu ter jih preoblikovali v sodobno 

stavbo. Učitelji so učence usmerili tudi v pojasnjevanje posebnosti likovnih materialov ter 

opisovanje možnosti uporabe. Za oblikovanje z lepenko so učitelji demonstrirali rezanje, 

lepljenje, zlaganje, pri uporabi žice pa zvijanje in prepletanje. Učitelj B je ponudil učencem 

različne možnosti uporabe materialov. Učencem je omogočil uporabo barvne žice in različne 

vrvice. Tudi učitelj C učencev ni omejeval v izbiri materiala, poleg lepenke in žice je omogočil 

tudi uporabo odpadne embalaže. Učencem so tudi svetovali, da se razvrstijo v pare in pričnejo 

s snovanjem idej.  

Za prebujenje domišljije učencev in za načrtovanje sodobnih oblik stadionov je učitelj A 

pokazal fotografije sodobnih stadionov, ki se  nahajajo v različnih delih sveta, in primere maket. 

Učenci so komentirali, kateri stadioni so nanje napravili največji vtis. Po pogovoru o prikazanih 

stadionih in maketah, je učitelj izrazil željo, da oblikujejo stadion v prihodnosti  ter jih popeljal 

domišljijsko v oblikovanje z željo, da bo njihova maketa stadiona morda idejna osnova za 

izgradnjo stadiona v prihodnosti. Učitelj B je za spodbujanje domišljije pokazal fotografije 

različnih maket stadionov. Učenci so komentirali oblike stadionov ‒ da so všečni, grdi, lepi ipd.  

Učitelj C pa ni demonstriral fotografij različnih stadionov, učence je kar usmeril v oblikovanje 

makete.  

 

Analiza opazovanja z udeležbo je pokazala, da so učenci uspešno realizirali likovne naloge. 

Oblika dela – dvojice – se je izkazala za primerno, saj so učenci sodelovali, si izmenjali izkušnje 

in realizirali likovno nalogo. V razredu A je v času likovnega izražanja vladalo delovno in 

umirjeno vzdušje. V razredu B in C pa je prevladal nemir in hrup. Učitelj A je učence usmerjal 
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v uporabo lepilnega traku in drugega materiala ter tudi omejil količino. Učitelja B in C pa sta 

izbiro materiala prepustila učencem. Izkazala se je neracionalna poraba materiala, zato je 

nekaterim učencem zmanjkalo materiala, drugi pa so ga imeli preveč.   

    

Slika 34: Učenci pri likovnem izražanju – oblikovanju makete stadiona v prihodnosti. 

 

V sklepnem delu so vsi učitelji učence zbrali v zadnjem delu učilnice, kjer so razstavili likovne 

izdelke. Učitelji so z učenci oblikovali merila za vrednotenje, ki so zajemala: oblikovanje 

polodprtega, polzaprtega ali zaprtega prostora, izbira različnega materiala v okviru oblikovanja 

stadiona prihodnosti, preoblikovanje arhitekturnih elementov in izgradnja sodobne oblike 

stadiona. Poudarili so tudi ustvarjalnost v uporabi likovnih materialov, izvedbi postopkov in 

obliki stadiona. Učitelji so tako učence usmerili v vrednotenje likovnega dela, kjer je vsak par 

predstavil likovni izdelek, posebej so se osredotočili na kritičnost presojanja pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v okviru preoblikovanja arhitekturnih elementov 

bežigrajskega stadiona.  

 

Analiza opazovanj z udeležbo je pokazala, da je učitelj A je uro izpeljal kakovostno in izvajal 

pouk po predhodno predvidenem programu. Učitelja B in C sta z izvedbo imela več težav. V 

teoretičnem delu ure nista uspela predstaviti vseh predvidenih pojmov, poudarila pa nekatere, 

ki v koraku niso bili dogovorjeni, učenci tako niso popolnoma doumeli pojme o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine. Zato smo lahko zaključili, da je potrebno z učitelji še podrobneje 

določiti vsebino oziroma jo z njimi načrtovati in po potrebi razjasnjevati vsebine v okviru 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Odločili smo se tudi, da spremimo metodo dela s 

ciljem doseganja učenčevega napredka v pozitivnem in odgovornem odnosu do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine ter v likovni ustvarjalnosti pri oblikovanju likovnih izdelkov.  
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 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in 

vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine  

 

Pri realizaciji nalog s področja arhitekturnega oblikovanja je nastalo 30 likovnih izdelkov ‒ 

maket, od tega deset v razredu A, deset v razredu B in deset v razredu C. Pri analizi nastalih 

meket nas je v okviru raziskave zanimala učenčeva likovna ustvarjalnost, ki se je pokazala ob 

realizaciji posredovanega motiva in uporabe likovnih materialov.  Pozornost je bila usmerjena 

tudi v zmožnost učencev za preoblikovanje elementov kulturne dediščine in vgrajevanje v 

oblikovano maketo (materiali in različni arhitekturni elementi). Zmožnost presojanja in 

vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pa smo preverjali z 

analizo odgovorov vprašalnika s trditvami o ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine ter 

pri učenčevi predstavitvi likovnega dela. 

 

3.3.5.5.1 Analiza nastalih likovnih del  

 

Po realizaciji likovne naloge v prvem akcijskem krogu so učitelji ocenili izdelke po predhodno 

izdelanem ocenjevalnem obrazcu, v katerem smo zapisali trditve (Analiza ustvarjalnih 

komponent), na katere so učitelji odgovorili s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice: število 

1 predstavlja, da se s trditvijo v celoti ne strinjajo, število 2, da se ne strinjajo, število 3, da ne 

vedo oziroma se ne morejo odločiti, število 4, da se strinjajo in število 5, da se s trditvijo zelo 

strinjajo (Likert, 1932) na ravneh učenčevih občutljivosti za probleme (skladnje likovnega 

motiva, likovne tehnike in pojma), elaboracij (odkritje ustreznega motiva in materiala v okviru 

spoznavanja pojmov), fleksibilnosti (nove ideje v uporabi izraznih sredstev, uporabi likovnih 

materialov in upodobitvi likovnega motiva), fluentnosti (odkritje posebnih oblik za zamišljeno 

idejo in raznovrstnost postopkov uporabe likovnega materiala in raznovrstnosti likovno 

izraznih sredstev), originalnosti (nenavaden in originalen način upodobitve likovnega motiva, 

uporabe likovnih materialov ter ustrezna povezava z likovnim problemom) in redefiniciji 

(zmožnosti predrugačenja upodobljenih oblik in likovnih zvez ter uporabe likovnih materialov 

na nov način v okviru spoznavanja likovnih pojmov).  
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Tabela 22: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme.  

V likovnih delih opazimo vsebinsko prepričljivo upodobitev motiva (močno doživljanje in 

jasna interpretacija), občuteno uporabo likovnih materialov (izraba izraznih možnosti 

materialov), občutljiv prenos zaznanih likovnih problemov v naravi, okolju in likovnih delih 

ustvarjalcev v lastno rešitev naloge ter občutljivo povezavo spoznanih likovnih pojmov 

(jasnost likovnega problema) z likovnim motivom in likovnim materialom (skladna likovna 

zveza).  

Trditev 1, 

občutljivost za 

probleme,  

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam. 0 0 13 61,9 13 65 26 42,6 

Se zelo strinjam.  20 100 7 33,3 7 35 34 55,7 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

 

Tabela 23: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija.  

V likovnih delih opazimo iskrive in nove domislice v upodobljenem motivu (likovni spomin 

in domišljija), skladnost in smotrnost uporabe materialov po individualno načrtovanih  

postopkih ter skladno povezavo likovnih materialov, likovnega motiva, likovno izraznih 

sredstev in oblikovalnih zakonitosti (estetska organizacija izraza).  

Trditev 2,  

elaboracija, 

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 2 9,5 0 0 2 3,3 

Se strinjam.  5 25 6 28,5 10 50 21 34,4 

Se zelo strinjam.  15 75 13 61,9 10 50 38 62,3 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 24: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost.  

V likovnih delih opazimo v okviru ponujenega likovnega motiva razvoj lastne ideje in njene 

inovativne upodobitve (emocionalnost, domišljija), v okviru ponujenih materialov izbor po 

lastni presoji ter razvoj lastne strategije za izvedbo likovne tehnike (motorična občutljivost, 

domišljija) ter prilagajanje oblikovalnih zakonitosti, likovno izraznih sredstev in usklajevanje 

z likovnimi materiali in motivom pri reševanju likovnega problema (individualnost izraza).  

Trditev 3,  

fleksibilnost, 

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 2 9,5 0 0 2 3,3 

Se strinjam.  0 0 11 52,4 8 40 19 31,1 

Se zelo strinjam.  20 100 8 38,1 12 60 40 65,6 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 
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Tabela 25: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost.  

V likovnih delih opazimo nove ustrezne ideje in njihove izvedene kombinacije, nastale na 

osnovi lastnih opažanj in domišljije pri upodobitvi motiva ter izvedbi likovne tehnike ter 

neobičajen, samosvoj način vgrajevanja spoznanih likovnih pojmov v likovno izražanje 

(odkritje novih izraznih oblik).  

Trditev 4, 

fluentnost, 

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Se strinjam.  0 0 11 52,4 9 45 20 32,8 

Se zelo strinjam.  20 100 10 47,6 11 55 41 67,2 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

     

Tabela 26: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 

V likovnih delih opazimo inovativno upodobitev likovnega motiva (brez vsakih vzorov), 

neobičajne in redke ideje (emocionalnost, občutljivost zaznavanja, domiselno in nevsakdanjo 

uporabo likovnih materialov in pripomočkov (likovni spomin) ter nenavadnost v 

povezovanju likovnih pojmov, likovnih materialov in motiva (duhovitost izvedbe likovne 

naloge).  

Trditev 5, 

likovna originalnost,  

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  0 0 9 42,8 11 55 20 32,8 

Se zelo strinjam.  20 100 11 52,4 9 45 40 65,6 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 27: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 

V likovnih delih opazimo snovanje idej in upodobitev likovnega motiva na zasnovi 

subjektivnih zaznav, čustev in domišljije (ni stereotipnih rešitev), individualno izvedbo 

likovne tehnike na zasnovi vizualnih vtisov in lastnega raziskovanja likovnih materialov ter 

spretno povezavo že poznanih likovnih pojmov z na novo spoznanimi na osnovi likovne 

izkušnje in domišljije ter zavestno snovanje nekaj novega (preoblikovanje).  

Trditev 6,  

redefinicija,  

prvi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  0 0 12 57,1 11 55 23 37,7 

Se zelo strinjam.  20 100 8 38,1 9 45 37 60,6 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

 

O občutljivosti za probleme učencev so se vsi učitelji strinjali (98,3 %), da so učenci močno 

doživeli in jasno interpretirali motiv – stadion v prihodnosti, uspeli so izrabiti izrazne možnosti 

različnih materialov (karton, lepenka, papir, vrvice/žice idr.) ter uspešno prenesli zaznane 

likovne probleme iz okolja (polodprti, zaprti in polzaprti prostor) v rešitev arhitekturne naloge. 
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Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala v popolnosti (100 %), učitelj B pa se je strinjal za 

večino učencev (95,8 %). Pri upodobitvi motiva so vsi učitelji potrdili (96,7 %) izvirne 

domislice ter skladnost in smotrnost uporabe likovnih materialov kot tudi svojstvenost in 

individualnost postopkov. Najbolje sta navedbo ocenila učitelja A in C (100 %), učitelj B pa se 

je strinjal za večino učencev (90,4 %). V likovnih delih je tako mogoče opaziti skladno uporabo 

različnega barvnega materiala, njihove teksture ter izvirne oblike arhitekture, kar so potrdili 

skoraj vsi učitelji (96,7 %). Učenci so se izkazali tudi v snovanju novih, lastnih idej pri 

upodobitvi motiva, pri izbiri materialov ter v razvoju lastne strategije pri izvedbi likovne 

tehnike ‒ s spremembo funkcije predmetov (različen odpaden material, pribor ipd.), pri 

oblikovanju površin s prepletanjem različnih žic in ustvarjanjem raznolikega volumna, z 

nizanjem vrvice po površini ter doseganjem posebne teksture oziroma izrabi možnosti, ki jih 

material dopušča. Učitelja A in B sta se z navedenim strinjala v popolnosti (100 %), učitelj B 

pa se je strinjal za večino učencev (90,5 %). Prav tako je bilo v likovnih delih mogoče opaziti 

nove ustrezne realizacije idej, nastalih na osnovi prepleta učenčevih opažanj in domišljije – 

različne zasnove organskih oblik, ki spominjajo na različna bitja, kar potrjujejo tudi odgovori 

učiteljev ‒ z navedenim so se vsi učitelji strinjali v popolnosti (100 %). Posebne ideje so nastale 

v zasnovi prostorske tvorbe in same funkcionalnosti: igralne površine, namenjene različnim 

športom ter pripadajočimi elementi (košarkarski koš, nogometni gol), sporočilne table, 

površine, namenjene gledalcem, VIP-lože ipd., kar je bilo s strani vseh učiteljev ocenjeno kot 

zelo originalno (98,4 %). Učitelja A in B sta se z navedenim strinjala v popolnosti (100 %), 

učitelj B pa se je strinjal za večino učencev (95,2 %). Glede na odgovore učiteljev lahko 

zaključimo, da je večina učencev izkazala nenavadne ideje v oblikovanju prostorske tvorbe, kar 

so potrdili skoraj vsi učitelji (98,3 %). Učitelji so zaznali tudi preoblikovanje različnih 

elementov, ki so jih učenci zasledili pri slikovni predstavitvi različnih stadionov in maket ter 

jih zavestno uporabili pri oblikovanju arhitekturne tvorbe po lastni ideji (ni stereotipnih rešitev). 

Učitelja A in B sta se z navedenim strinjala v popolnosti (100 %), učitelj B pa se je strinjal za 

večino učencev (95,2 %). 

 

Predstavljeni izdelki kažejo ustvarjalnost, poznavanje posebnosti polodprtega, polzaprtega in 

zaprtega prostora in spretnost v ravnanju z likovnimi materiali ter kritičnost do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine.  
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Upodobljeni motiv, stadion v prihodnosti (maketa 

1), sta učenca izvedla z veliko mero občutljivosti 

za oblikovanje polodprtega in polzaprtega 

prostora, kar dokazuje na uspešno doživljanje 

likovnih pojmov in njihovo razumevanje. Učenca 

sta pri umeščanju različnih likovnih elementov 

(napetih linij, svetlo-temnem barvnem kontrastu 

ter konveksno zasnovani obliki) izkazala 

organiziranost in enotnost; pri izbiri materialov pa 

sta se omejila samo na eno vrsto žice ter njeno 

nevtralno barvo. Enotnost v materialu sta 

nadaljevala z izbiro ene vrste papirja ter tako 

dosegla enotnost v teksturi in barvi, s tem pa 

usklajenost oblikovane prostorske tvorbe.  

Izkazala sta se tudi v zasnovi idej, saj sta zgradila 

polodprti in polzaprti prostor z upoštevanjem 

elementov Plečnikovega stadiona. Vnesla sta 

veliko domišljije pri vpenjanju žice in oblikovanju 

konveksne konstrukcije stavbe. V zasnovi 

prostorske tvorbe in upoštevanju funkcionalnosti 

športne površine opazimo zanimive ideje, 

podobno tudi pri oblikovanju različnih športnih 

elementov, tabli s prikazom rezultatov ter 

površini, namenjeni gledalcem in športnikom. Ob 

vrednotenju lastnega izdelka sta učenca pokazala 

precejšno mero ozaveščenosti do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. V oblikovanju 

sodobnega stadiona je bil kamen material za 

gradnjo konstrukcije. Me drugim sta pojasnila, da 

sta ob izbiri barve pri konstrukciji polzaprtih 

prostorov izhajala iz barve kamnitih površin, ki 

sta jih opazila na demonstraciji slikovnega 

gradiva Plečnikovega stadiona.  

 

Slika 35: Maketa 1.  
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Likovni izdelek (maketa 2) izstopa po zanimivem 

vpenjanju papirnih trakov v žično konstrukcijo, za 

kar sta učenca našla vzor v stebrih Plečnikovega 

stadiona. Inovativno sta preoblikovala element in 

oblikovala izbočene stebre. Učenca sta izvirno 

povezala tudi celotno konstrukcijo z barvno žico. 

Linija žice poudarja dinamičnost kompozicije. 

Zanimiva je tudi zasnova oblike stadiona in 

njegovih sten, ki jih poudarja nizanje papirnih 

ploskev. Vprašljiva pa je funkcionalnost stavbe. 

Ob vrednotenju lastnega izdelka sta učenca 

pokazala ozaveščenost do ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, saj sta odkrila in pojasnjevala, 

da sta pri zasnovi tvorbe izhajala iz stebrov, ki sta 

ju opazila na demonstracijah slikovnega gradiva, 

ter tako vključila element kulturne dediščine in ga 

uspešno preoblikovala v arhitekturni element 

sodobne stavbe. Kritičnost pa sta izkazala ob 

poudarjanju nujnosti ohranitve Plečnikovega 

stadiona.  

Učenca, ki sta izdelala maketo 3, se pri izbiri 

materialov nista omejila samo na eno barvo žice, 

temveč sta kombinirala žice različnih barv, z 

namenom, da poudarita konstrukcijo. Stavbo sta 

okrasila z rdečimi točkami, jih ritmično 

razporedila in poudarila polkrožno zasnovo 

makete. Na izdelku opazimo zanimivo 

kombinacijo različnih materialov. Posebna 

dodatka sta plošči, izdelani iz odpadnih plastičnih 

kosov kot oglasna panoja. Tudi namembnost sta 

poudarila z namestitvijo športnih rekvizitov. 

Učenca sta se izkazala v oblikovanju zanimive 

kompozicije. Časopisne površine zapolnijo 

 

Slika 36: Maketa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Maketa 3. 
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celotno površino stadiona in omogočajo, da 

oblikovani sedeži iz svetlejšega papirja izstopijo 

iz površine, ki je namenjena športnikom. Učenca 

sta izkazala precej domišljije in izkoristila izrazne 

možnosti materiala, manj pa predstavitvi 

problematike ohranjanja in varovanja arhitekturne 

dediščine.  

Pri oblikovanju makete 4 sta učenca izbrala dve 

vrsti žice ter sintetično vrvico in ustvarila zanimiv 

zid – zakrivljeno linijo. Ustvarila sta tudi 

zanimivo strukturo tal ter dodala športne rekvizite. 

Obliko tlorisa stavbe sta poudarila različnima 

barvnima površinama. Učenca sta sledila 

domišljijski zasnovi stadiona, pri predstavitvi pa 

sta bila manj pozorna na ohranjanje in varovanje 

arhitekturne dediščine.  

Učenca, ki sta oblikovala maketo 5, sta v krožno 

obliko stadiona vgradila stebre po vzoru 

Plečnikovega stadiona ter dodala razgledni stolp. 

Stebre in razgledni stolp sta oblikovala iz odpadne 

embalaže. Z barvo embalaže sta prikazala kamnita 

stebra. Premišljeno sta izbrala razpoložljivi 

material v nevtralni barvi, žično konstrukcijo pa 

sta popestrila s prepletanjem barvne žice. Pri 

vrednotenju lastnega izdelka sta učenca pokazala 

ozaveščenost za ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine. Pojasnila sta pomembnost stavbne 

dediščine in njeno ohranjanje pri prenovi. Kritično 

sta analizirala tudi dela sošolcev in predstavljala 

primere propadajočih stavb njuni okolici.   

Na maketi 6 lahko opazimo zanimivo predstavitev 

stadiona v prihodnosti. Učenca sta občuteno 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Maketa 4. 

 

 

 

Slika 39: Maketa 5. 
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uporabila likovne materiale. Oblikovana maketa 

izstopa po zanimivi obliki. Učenca sta domiselno 

vgradila ušesa na vrhu stavbe kot svetlobne in 

oglasne panoje. Izvirnost sta pokazala tudi pri 

gradnji konstrukcije stavbe – prepletla sta barvne 

žice, jih ovijala in zgradila trdno konstrukcijo. 

Učenca sta žično konstrukcijo oblepila tudi z 

barvnim papirjem ter tako še bolj razgibala 

zgrajeno obliko. Tudi izbira barv je bila 

domiselna. Pri zasnovi lastne stavbe nista izhajala 

iz osnovnih arhitekturnih elementov Plečnikovega 

stadiona. Pri predstavitvi izdelka učenca nista 

pokazala pretirane skrbi za ohranitev stavbne 

dediščine ter nista želela pojasniti lastnega mnenja 

o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine.  

Učenca, ki sta oblikovala maketo 7, sta izbrala 

odpadno embalažo iz stiropora in različne barvne 

žice. Obliko stavbe sta sestavila iz narezanih 

kosov stiropora, ki pa so bili v sredini votli. 

Učenca sta tako sestavila zanimive stene, ki sta jih 

povezala z žico in ustvarila kupolast strop. Prav 

tako sta veliko pozornosti namenila izbiri barve – 

ni izrazitih barvnih površin, poudarila sta 

predvsem obliko. Z odprtinami v steni sta 

pričarala igro svetlobe in sence. Svetla barva sten 

ponazarja kamen, iz katerega je zgrajen stadion v 

preteklosti. Pokazala sta tudi večjo skrb za 

ohranitev Plečnikovega stadiona.  

Na maketi 8 sta se učenca usmerila v prikaz oblike 

stadiona s pomočjo žice. Ustvarila sta zanimiv 

zaobljen prostor. Konstrukcijo sta gradila s 

pomočjo prepletanja raznobarvnih žic. Talno 

površino sta premišljeno razgibala z nežnimi 

 

Slika 40: Maketa 6.  

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Maketa 7.  

 

 

 

 

 

Slika 42: Maketa 8. 
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barvnimi vzorci ter tako ustvarila umirjenost tal, 

ki naj ne bi motila igralcev pri igri. Pri analizi 

izdelkov sta se izkazala kot zagovornika stavbe pri 

prenovi ter tudi kritično poudarila primere iz 

domačega kraja kakor tudi glede prenove 

Plečnikovega stadiona.  

Na maketi 9 lahko opazimo zanimivo predstavitev 

stadiona v prihodnosti. Učenca sta ustvarila 

domiselno konstrukcijo stavbe s kupolo. 

Konstrukcijo sta zgradila iz sive žice in jo 

prepletla z rdečo, da sta poudarila njeno obliko. Z 

zadnje strani sta dodala tudi steno iz kartona in 

tako poudarila prostor. Prav tako lahko zasledimo 

precej duhovitosti v prikazu tal. Nizala sta okrogle 

površine različnih velikosti in prikazala kamnita 

tla. Pri analizi likovnih del sta tudi poudarila 

pomembnost pravilnih posegov v arhitekturno 

dediščino ter omenila strokovnjake konservatorje-

arhitekte in konservatorje-restavratorje.   

 

 

 

 

 

 

Slika 43: Maketa 9.  

 

3.3.5.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Za ugotavljanje zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanj kulturne dediščine so učenci izpolnili vprašalnik s trditvami o ohranjanju in varovanju 

arhitekturne dediščine. Analiza vprašalnika je predstavljena po posameznih trditvah – 

vprašanjih zaprtega in odprtega tipa.  
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Tabela 28: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 

Lastnika stare stanovanjske hiše sta na podeželju pričela s prenovo hiše, dozidala sta novo 

nadstropje. Obkroži črko ob fotografiji hiše, za katero meniš, da je ustrezno (pravilno) 

nadzidana. 

 

Slika 44: Prenova stanovanjske hiše na podeželju A.  

 

Slika 45: Prenova stanovanjske hiše na podeželju B. 

Trditev 1 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Stanovanjska hiša A 4 18,2 8 42,1 5 26,3 17 28,3 

Stanovanjska hiša B 17 77,3 9 47,4 10 52,6 36 60 

Brez odgovora 1 4,5 2 10,5 4 21,1 7 11,7 

Skupaj 22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Primerno prenovo (fotografijo B) je prepoznalo 60 % vseh učencev. Najbolje so se odrezali 

učenci razreda A, kjer je prvi odgovor obkrožilo 77,3 % učencev, najmanj prvih odgovorov pa 

je bilo v razredu B (47,4 %). Učenci so pokazali, da jih nepravilni posegi v arhitekturni dediščini 

pretirano ne motijo oziroma jih ne prepoznajo. Skrb za ohranjanje in varovanje dediščine še ni 

popolnoma jasna in v zadostni meri ne razmišljajo o neprimernih posegih ob prenovi stavb na 

podeželju ter posledicah, ki ga nepravilen poseg ima v okolju (kulturni krajini).  

 

Tabela 29: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 

Fasade na novo zgrajenih stavbah lastniki pogosto okrasijo z raznimi obeležji (zidnimi 

slikami, reliefi, kipi), katerih motivi spominjajo na prikaze iz zakladnice slovenske kulturne 

dediščine. Ali je takšna obeležja primerno namestiti na sodobne objekte?   

Obkroži črko pred odgovorom.  

A)  Da, takšna obeležja sodijo na sodobne stavbe.  
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B)  Da, takšna obeležja sodobno stavbo vedno polepšajo.  

C) Lahko, če sodobna stavba dosega harmonično skladnost med podedovanimi 

arhitekturnimi vzorci in sodobnimi principi gradnje, ob enem pa je avtor obeležja priznani 

likovni ustvarjalec. 

 

Slika 46: Obeležja na sodobni stavbi.  

 

Slika 47: Obeležja na sodobni stavbi.  

Trditev 2 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Odgovor A 4 18,2 5 26,3 5 26,3 14 23,3 

Odgovor B 5 22,7 6 31,6 8 42,1 19 31,7 

Odgovor C 11 50 8 42,1 3 15,8 22 36,7 

Brez odgovora 2 9,1 0 0 3 15,8 5 8,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Zelo malo, le 36,7 % učencev je obkrožilo odgovor C, ki pravi, da je primerno namestiti različna 

obeležja, če sodobna stavba dosega harmonično skladnost med podedovanimi arhitekturnimi 

vzorci in sodobnimi principi gradnje, ob enem pa je avtor obeležja priznani likovni ustvarjalec. 

Največ odgovorov C smo zaznali v razredu A (50 %), najmanj pa v razredu C (15,8 %). 

Odgovori nam kažejo, da učenci še niso dovolj ozaveščeni, da cenena obeležja, le za krasitev 

stavbe, ne sodijo na stavbe.  
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Tabela 30:  Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 

Ali vse stavbe oziroma deli stavb sodijo v okolje kulturne krajine Štanjela? Označi, kar ne sodi 

v dediščinsko kulturno krajino.  

 

Slika 48: Neprimerne stavbe in deli stavb v dediščinski kulturni krajini Štanjela. 

Živo pisane barve fasad  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Zapisan odgovor 17 77,3 8 42,1 6 31,6 31 51,7 

Brez odgovora 5 22,7 11 57,9 13 68,4 29 48,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

Rdeč stolp  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Zapisan odgovor 21 95,5 17 89,5 11 57,9 49 81,7 

Brez odgovora 1 4,5 2 10,5 8 42,1 11 18,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

Stadion  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Zapisan odgovor 20 90,9 17 89,5 12 63,2 49 81,7 

Brez odgovora 2 9,1 2 10,5 7 36,8 11 18,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 
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Toplarna (sprejeli tudi 

tovarna) 

f f % f f % f f % f f % 

Zapisan odgovor 12 54,5 14 73,7 8 42,1 34 56,7 

Brez odgovora 10 45,5 5 26,3 11 57,9 26 43,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

Steklena stolpnica  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Zapisan odgovor 21 95,5 18 94,7 12 63,2 51 85 

Brez odgovora 1 4,5 1 5,3 7 36,8 9 15 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da so učence najbolj zmotile neprimerne stavbe, ki so najvišje 

in največje (rdeč stolp, stadion in steklena stolpnica), manj pa so jih zmotile živo pisane barve 

fasad (51,7 % vseh učencev). O neprimernosti barve fasad se je izreklo največ učencev v 

razredu A (77,3 %), najmanj pa v razredu C (31,6 %). Učenci so tudi spregledali manjšo stavbo 

– toplarno (56,7 % vseh učencev), ki prav tako ne sodi v dediščinsko kulturno krajino Štanjela. 

Največ neprimernih stavb in delov stavb so prepoznali učenci razreda B (73,7 %), najmanj pa 

v razredu C (42,1 %).  

 

  Analiza vprašalnika za učitelje  

 

Učitelji so po prvi končani nalogi izpolnili vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli osvetliti 

njihovo videnje o izvedbi učne ure.  

 

Tabela 31: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji prvega akcijskega kroga.  

Trditve ‒ metode dela 1 2 3 4 5 

Metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovne 

senzibilnosti z igralno improvizacijo v uvodnem delu 
   A, B C 
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učne ure je večini učencev omogočila doživljanje 

likovnih pojmov prostor in arhitektura. 

Metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovne 

senzibilnosti je učencem vzbudila uspešno doživljanje 

likovnega pojma in je bila dovolj zanimiva. 

  
A, 

B, C 
  

Metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovne 

senzibilnosti je bila uspešno realizirana tudi v osrednjem 

delu s pomočjo različnih metod predstavitve 

problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

s ciljem ozaveščanja. 

   B, C A 

S prikazom slikovnega gradiva so učenci razumeli 

posebnosti likovnih pojmov (polodprti, zaprti in 

polzaprti prostor). 

    
A, 

B, C 

S prikazom slikovnega gradiva so učenci razumeli 

probleme ohranjanja oz. varovanja kulturne dediščine. 
    

A, 

B, C 

Pri demonstraciji likovne tehnike so učenci dojeli 

izrazne možnosti ponujenih materialov. 
    

A, 

B, C 

Z razlago in pogovorom ob demonstraciji miselnega 

vzorca so učenci razumeli predstavljen pojem »kulturna 

dediščina«. 

    
A, 

B, C 

Z razlago in pogovorom ob demonstraciji miselnega 

vzorca so učenci razumeli predstavljena pojma »snovna 

(predmetna) in nesnovna (nepredmetna) kulturna 

dediščina«. 

    
A, 

B, C 

Z razlago in pogovorom ob demonstraciji grafične 

predstavitve (miselni vzorec) so učenci razumeli 

predstavljena pojma »nepremična in premična 

dediščina«. 

    
A, 

B, C 
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Z razlago in pogovorom ob demonstraciji miselnega 

vzorca so učenci razumeli, kaj je »kulturni spomenik 

državnega pomena«. 

    
A, 

B, C 

Z razlago in pogovorom ob demonstraciji slikovnega 

gradiva so učenci razumeli pojem »prenova«. 
  

A, 

B, C 
  

Z razlago in pogovorom ob demonstraciji slikovnega 

gradiva so učenci razumeli delo »konservatorja-

restavratorja in konservatorja-arhitekta«. 

   A, B C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo prvega akcijskega kroga: metodo širjenja in 

udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti, dokumentacijsko metodo – prikaz slikovnega 

gradiva ter miselnega vzorca, metodo razlage, pogovora in demonstracijo likovne tehnike, so 

bile po mnenju učiteljev primerne in koristne za doseganje zastavljenih ciljev prve naloge.  

 

Vsi trije učitelji (A, B, C) so ocenili, da je igralna improvizacija v uvodnem delu učne ure večini 

učencev spodbudila večje doživljanje pojma prostor in učence motivirala za dejavnost (učitelj 

C se je zelo strinjal, učitelja A in B pa sta se strinjala). 

S kombinacijo metod širjenja in udejanjenja (elaboriranja) likovne senzibilnosti, pogovora, 

razlage in s predstavitvijo miselnega vzorca je učiteljem tudi v osrednjem delu uspelo nazorno 

predstaviti nove pojme, ob tem pa učence tudi uspešno ozaveščati o pomembnosti ohranjanja 

in varovanja kulturne dediščine (učitelj A se je zelo strinjal, učitelja B in C pa sta se strinjala). 

Vsi trije učitelji so se zelo strinjali, da so učenci s pomočjo prikazanega slikovnega gradiva 

(fotografij različnih arhitekturnih tvorb iz preteklosti in sedanjosti) bolje razumeli posebnosti 

polodprtega, zaprtega in polzaprtega prostora, različne arhitekturne elemente, kaj je premična, 

nepremična dediščina, snovna in nesnovna dediščina, spomenik državnega pomena ter skrb 

zanjo.  

Učitelji so poudarili tudi problem, da so učencem težje predstavili pojem prenova arhitekturne 

dediščine, ki vključuje sodobne prilagoditve ‒ npr. dostop za invalide, primerne sanitarije, 

pokrita sedišča ipd. (angleško renovation) in prenovo, ko so prilagoditve zelo omejene 
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(angleško restoration). Z učitelji smo se zato dogovorili, da bodo posebnosti pojma prenove 

arhitekturne dediščine učencem pojasnili pri izvedbi naslednje likovne naloge. 

 

Učitelji so tudi menili, da je bila demonstracija likovne tehnike zelo uspešna, podobno pa je 

bilo mogoče zaključiti ob opazovanju pouka z udeležbo, saj so učenci s pomočjo demonstracije 

ravnanja z likovnim materialom uspešno uporabili različne materiale. Z uporabo metod 

pogovora, razlage in demonstracije se je pokazala večja uspešnost izvedbe likovne tehnike in 

tudi uspešno razumevanje posameznih pojmov ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  

Ob zaključku pogovora so učitelji menili, da je sicer igralna improvizacija prispevala k  

uspešnemu doživljanju likovnega pojma prostor, saj je učence motivirala za dejavnost, a 

doživljanje likovnih pojmov in likovnih motivov naj bi bilo še globlje, spodbuditi je potrebno 

tudi bolj odgovoren odnos do kulturne dediščine, zato je potrebno v drugem akcijskem krogu 

vključiti še druge metode.  

 

Tabela 32: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji prvega akcijskega kroga. 

Trditve – učni mediji 1 2 3 4 5 

Prikazan slikovni material (fotografije) je učencem 

omogočil nazornejšo predstavljivost likovnih pojmov 

ter posebnosti arhitekturne dediščine. 

   A, B C 

Prikazan slikovni material (fotografije) je učencem 

omogočil nazornejšo predstavljivost propadanja in 

prenove arhitekturne dediščine. 

   A, B C 

Prikazan slikovni material (fotografije) je učencem 

omogočil doživljanje in razumevanje predstavljenega 

likovnega motiva. 

   A, B C 

S preglednim miselnim vzorcem so učenci uspešno 

doumeli vrste kulturne dediščine in njene posebnosti. 
   

A, 

B, C 
 

Prikazano slikovno gradivo in miselni vzorec so bili 

učencem dovolj zanimivi. 
    

A, 

B, C 
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S prikazom slikovnega gradiva in miselnega vzorca bi 

nadaljeval pri pripravi učencev za izvedbo nove likovne 

naloge.  

    
A, 

B, C 

Pri pripravi učencev za izvedbo nove likovne naloge bi 

poleg slikovnega gradiva in miselnega vzorca uporabil 

tudi druge učne medije. 

    
A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Tudi v okviru prikaza slikovnega materiala so se vsi učitelji A, B, C strinjali, da so prikazane 

fotografije omogočile nazornejšo predstavitev arhitekturnih pojmov in razjasnitev problema 

arhitekturne dediščine, prav posebej še pojmov, kot sta propadanje kulturne dediščine in 

prenove stavbe. Enako so učitelji potrdili, da so prikazane fotografije omogočile doživljanje in 

razumevanje predstavljena likovnega motiva. Prikazane fotografije in miselni vzorec, kaj je 

kulturna dediščina, so bile učencem nenadomestljive, zato so se učitelji strinjali, bi z 

demonstracijo slikovnega gradiva in miselnih vzorcev nadaljevali tudi pri realizaciji naslednje 

likovne naloge, dodali pa bi še tudi druge medije.  

 

Tabela 33: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji prvega akcijskega kroga. 

Trditve – likovni materiali 1 2 3 4 5 

Učenci so razumeli posebnosti uporabljenih likovnih 

materialov in jih uspešno uporabili.  
    

A, 

B, C 

Z likovnim materialom (karton, lepenka, papir, vrvica, 

žica idr.) je mogoče na izviren način izoblikovati 

prostorsko tvorbo.  

   A, B C 

Kombinirana tehnika (upogibanje, zvijanje, zgibanje, 

lepljenje) je učencem spodbudila motivacijo.  
    

A, 

B, C 

Uporabljeni likovni material je učence pritegnil. 

 
    

A, 

B, C 
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Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci razumeli posebnosti ponujenih likovnih materialov in 

da so jih učenci uspešno uporabili. Prav tako so se vsi učitelji strinjali, da je kombinirana tehnika 

(upogibanje, zvijanje, zgibanje, lepljenje) pri učencih vzbudila motivacijo, da je uporabljeni 

material (karton, lepenka, papir, vrvica, žica, lepilo, škarje idr.) učence pritegnil in so nastali 

izvirni izdelki. 

Ob koncu pogovora so se učitelji strinjali, da učencem za realizacijo naslednje likovne naloge 

določijo likovni material in pripomočke, da se bodo učenci bolj dosledno posvetili njihovi rabi 

in s tem še povečali njihovo aktivnost in ustvarjalnost.  

 

Tabela 34: Odgovora učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji prvega akcijskega kroga. 

Trditvi – način likovnega izražanja 1 2 3 4 5 

Učenci so doživeli likovni motiv (po domišljiji), ga 

razumeli in uspešno upodobili. 

 

    
A, 

B, C 

Posredovani likovni motiv je učence pritegnil.   

 
    

A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učitelji so se strinjali, da je učence likovni motiv stadion v prihodnosti pritegnil in zaradi izbire 

načina upodabljanja »po domišljiji« omogočil svobodno snovanje idej in oblikovanje izvirne 

makete.   
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Tabela 35: Odgovor učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji prvega akcijskega kroga. 

Trditev – oblika dela 1 2 3 4 5 

Oblika dela ‒ delo v dvojicah ‒ je bila primerna, saj je 

učencem omogočila izmenjavo mnenj in idej pri 

realizaciji likovne naloge. 

   B, C A 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učitelji so se strinjali s trditvijo, da je delo v dvojicah učencem omogočilo izmenjavo mnenj in 

idej pri realizaciji likovne naloge.  

 

 Analiza vprašalnika za učence  

 

Po končanem prvem akcijskem krogu smo zaprosili učence (60), da so odgovorili na zastavljena 

vprašanja v vprašalniku. Pri interpretaciji smo se osredotočili na sklope trditev o metodah dela, 

učnih medijih, likovnih materialih, načinih likovnega izražanja in obliki dela, s pomočjo katerih 

smo želeli osvetliti učenčevo videnje o izvedbi likovne naloge. 

 

Tabela 36: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 

Z zanimanjem sem sledil prikazu različnih prostorov svojih sošolcev. 

Trditev 1 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 3 15,8 2 10,5 6 10 

Se ne strinjam.  4 18,2 2 10,5 0 0 6 10 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

12 54,6 3 15,8 10 52,6 25 41,7 

Se strinjam.  2 9,0 0 0 2 10,5 4 6,6 

Se zelo strinjam.  3 13,6 11 57,9 5 26,4 19 31,7 
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Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 37: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 

Polodprti, zaprti in polzaprti prostor, kot so ga prikazali sošolci v igri, mi je omogočil lažje 

razumevanje razlik med prostori. 

Trditev 2 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 4 21 0 0 5 8,4 

Se ne strinjam.  2 9,0 2 10,5 3 15,8 7 11,6 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

8 36,4 2 10,5 4 21 14 23,4 

Se strinjam.  6 27,3 1 5,4 3 15,8 10 16,6 

Se zelo strinjam.  5 22,7 10 52,6 9 47,4 24 40 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 38: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 

Prikaz posebnosti kulturne dediščine s pomočjo fotografij, razlage in pogovora z učiteljem 

me je pritegnil in omogočil razumevanje problematike. 

Trditev 3 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 9,0 5 26,4 0 0 7 11,6 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 3 15,9 3 5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 13,7 7 36,8 10 52,6 20 33,4 

Se strinjam.  11 50 3 15,8 4 21 18 30 

Se zelo strinjam.  6 27,3 4 21 2 10,5 12 20 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 39: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 

Z učiteljevo predstavitvijo posebnosti »kulturne dediščine« razumem njen pomen. 

Trditev 4 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 4 21 2 10,5 6 10 

Se ne strinjam.  1 4,5 1 5,4 0 0 2 3,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 18,2 4 21 2 10,5 10 16,6 

Se strinjam.  8 36,3 4 21 3 15,8 15 25 

Se zelo strinjam.  9 41 6 31,6 12 63,2 27 45 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 40: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 

Z učiteljevo predstavitvijo posebnosti »snovne (predmetne) in nesnovne (nepredmetne) 

kulturne dediščine« ločim snovno in nesnovno kulturno dediščino. 

Trditev 5 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 6 31,6 0 0 7 11,6 

Se ne strinjam.  3 13,7 2 10,5 1 5,2 6 10 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 31,8 2 10,5 8 42,2 17 28,3 

Se strinjam.  1 4,5 3 15,8 1 5,2 5 8,4 

Se zelo strinjam.  10 45,4 6 31,6 9 47,4 25 41,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 41: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 

Z učiteljevo predstavitvijo posebnosti »nepremična in premična dediščina« vem, kaj sta 

premična in nepremična dediščina. 

Trditev 6 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 5 26,4 1 5,2 7 11,7 

Se ne strinjam.  1 4,6 1 5,2 2 10,5 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 18,2 3 15,8 3 15,8 10 16,6 

Se strinjam.  8 36,3 3 15,8 2 10,5 13 21,6 

Se zelo strinjam.  8 36,3 7 36,8 11 57,9 26 43,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 42: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 

Z učiteljevo predstavitvijo, kaj je »kulturni spomenik državnega pomena«, razumem, kaj je 

kulturni spomenik državnega pomena. 

Trditev 7 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 4 21 0 0 5 8,4 

Se ne strinjam.  2 9 2 10,5 2 10,5 6 10 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

9 41 6 31,6 4 21 19 31,7 

Se strinjam.  5 22,7 2 10,5 3 15,8 10 16,6 

Se zelo strinjam.  5 22,7 5 26,3 10 52,6 20 33,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 43: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 

Z učiteljevo predstavitvijo pojma »prenova« razumem njen pomen. 

Trditev 8 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 6 31,6 0 0 7 11,7 

Se ne strinjam.  2 9 1 5,2 0 0 3 5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

2 9 3 15,8 5 26,3 10 16,6 

Se strinjam.  4 18,2 2 10,5 4 21 10 16,6 

Se zelo strinjam.  13 59,1 7 36,8 10 52,6 30 50 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 44: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 

Z učiteljevo predstavitvijo dejavnosti »konservatorja-restavratorja in konservatorja-

arhitekta« vem, kaj dela konservator-restavrator in kaj konservator-arhitekt. 

Trditev 9 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 7 36,8 0 0 8 13,3 

Se ne strinjam.  1 4,6 0 0 0 0 1 1,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

8 36,3 3 15,8 9 47,4 20 33,3 

Se strinjam.  8 36,3 4 21 4 21 16 26,7 

Se zelo strinjam.  4 18,2 5 26,3 6 31,6 15 25 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 45: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 

Učitelj mi je s predstavitvijo posebnosti »ohranjanje in varovanje kulturne dediščine« vzbudil 

zavest o njenem ohranjanju in varovanju. 

Trditev 10 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 5 26,3 1 5,2 6 10 

Se ne strinjam.  2 9 0 0 2 10,5 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 22,7 6 31,6 3 15,8 14 23,3 

Se strinjam.  8 36,3 3 15,8 9 47,4 20 33,3 

Se zelo strinjam.  7 31,8 5 26,3 4 21 16 26,6 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 46: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 

Učitelj je nazorno prikazal uporabo različnih materialov za izdelavo makete. 

Trditev 11 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 6 31,5 0 0 7 11,7 

Se ne strinjam.  0 0 1 5,4 0 0 1 1,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 22,7 2 10,5 5 26,3 12 20 

Se strinjam.  6 27,3 2 10,5 5 26,3 13 21,6 

Se zelo strinjam.  10 45,4 8 42,1 9 47,4 27 45 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

V prvem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o metodah dela. Analiza je pokazala, 

da se večina učencev ni mogla odločiti (41,7 %), če se jim je zdela igra sošolcev zanimiva. 38,3 
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% učencem se je igralna dejavnost zdela zanimiva, od tega največ v razredu B (57,9 %). Več 

kot polovica vseh učencev pa se je strinjala s trditvijo, da je prikaz sošolcev omogočil, da so 

lažje razumeli razlike med prostori, od tega največ v razredu C (62,8 %). Največ učencev, ki pa 

se niso mogli odločiti, pa je bilo v razredu A (36,4 %). 50 % vseh učencev se je tudi strinjalo, 

da so jih demonstrirane fotografije pritegnile. Učence je tudi zanimala razlaga učitelja in so radi 

sodelovali v pogovoru. Največ učencev je to potrdilo v razredu A, kar 77,3 %, najmanj pa v 

razredu B (26,4 %), največ učencev, ki pa se niso mogli odločiti, je bilo v razredu C (52,6 %). 

Na vprašanja, povezana s problemi ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in z usvojitvijo 

pojma kulturna dediščina, je kar 70 % učencev potrdilo, da so razumeli predstavljen pojem 

kulturna dediščina. V razredu A in C kar 75 %, v razredu B je bilo največ učencev, ki se niso 

mogli odločiti (21 %) oziroma se s trditvijo niso strinjali (21 %).   

Razumevanje pojmov snovne (predmetne) in nesnovne (nepredmetne) kulturne dediščine je 

potrdilo okoli 50 % vseh učencev, od tega največ v razredu C. V razredu C je prav tako največ 

učencev ocenilo, da ne vedo oziroma se ne morejo odločiti, ali so s pomočjo predstavitve 

razumeli omenjene pojme (42,2 %), v razredu B pa se je največ učencev opredelilo negativno 

(31,6 %).  Razlikovanje med nepremično in premično dediščino je potrdilo 64,9 % učencev, od 

tega največ učencev v razredu C (68,4 %), najmanj pa so razlike razumeli učenci v razredu B 

(26,4 %). Poznavanje pojma kulturni spomenik državnega pomena in razumevanje njegovega 

pomena je potrdilo 50 % učencev, od tega največ učencev razreda C (skoraj 70 %), najmanj pa 

iz razreda B (okoli 30 %). Več kot polovica učencev je ocenilo, da so z učiteljevo predstavitvijo 

razumeli pojem prenova, od tega največ v razredu A (okoli 80 %), največ učencev pa se s 

trditvijo nikakor ni strinjalo v razredu B (31,6 %).  

Dejavnost strokovnjakov, ki skrbijo za ohranjanje in varovane kulturne dediščine, je razumelo 

okoli 50 % vseh učencev, največ v razredu A in C (okoli 52 %), učenci v razredu C pa se niso 

mogli odločiti (47,4 %). Največ učencev pa se nikakor ni strinjalo s trditvijo v razredu C (36,8 

%) in so menili, da učitelj ni dovolj nazorno predstavil poklica (arhitekta-konservatorja in 

konservatorja-restavratorja).  

Učence smo vprašali, ali je učitelj s predstavitvijo problematike ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine pri njih uspel zbuditi zavest o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. Okoli 50 % učencev je odgovorilo pritrdilno, od tega v razredu A in C okoli 68 %. 

31,6 % učencev razreda B se za trditev ni mogla odločiti. 26,3 % istega razreda pa meni, da 

učitelj ni uspel vzbuditi pozitivnega odnosa do omenjenih vsebin.  
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Več kot polovica učencev (66,6 %) se strinja, da je bila učiteljeva predstavitev uporabe likovnih 

materialov nazorna. V razredu A in C  je to potrdilo kar okoli 72 % učencev.  

 

Tabela 47: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 

Prikazane fotografije so mi omogočile lažje predstavljanje različnih vrst prostorov in 

arhitekturne dediščine. 

Trditev 12 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 3 15,8 1 5,2 5 8,3 

Se ne strinjam.  3 13,7 0 0 1 5,2 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

8 36,3 6 31,6 6 31,6 20 33,3 

Se strinjam.  4 18,2 4 21 3 15,8 11 18,3 

Se zelo strinjam.  6 27,2 6 31,6 8 42,2 20 33,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 48: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 

S predstavljenimi fotografijami sem doumel propadanje arhitekturne dediščine in potrebo po 

skrbi. 

Trditev 13 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 5 26,3 0 0 5 8,3 

Se ne strinjam.  3 13,6 2 10,5 0 0 5 8,3 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

9 41 3 15,8 4 21 16 26,7 

Se strinjam.  3 13,6 2 10,5 6 31,6 9 15 

Se zelo strinjam.  7 31,8 7 36,8 9 47,4 25 41,7 



 

- 151 - 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 49: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 

Ob predstavljenih fotografijah o propadanju in prenovi arhitekturne dediščine sem pomislil 

tudi na arhitekturno dediščino v lastnem kraju, ki propada in potrebuje prenovo. 

Trditev 14 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 5 22,7 4 21 1 5,2 10 16,6 

Se ne strinjam.  5 22,7 0 0 2 10,5 7 11,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 13,6 3 15,8 7 36,8 13 21,6 

Se strinjam.  6 27,2 3 15,8 5 26,3 14 23,3 

Se zelo strinjam.  3 13,6 9 47,4 4 21 16 26,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 50: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 

S predstavljenim miselnim vzorcem kulturne dediščine sem lažje dojel različne vrste kulturne 

dediščine in njene posebnosti. 

Trditev 15 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 5 26,3 0 0 6 10 

Se ne strinjam.  2 9 1 5,3 0 0 3 5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 27,2 4 21 5 26,3 15 25 

Se strinjam.  3 13,6 4 21 6 31,6 13 21,6 

Se zelo strinjam.  10 45,5 5 26,3 8 42,1 23 38,3 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 51: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 

Predstavljene fotografije sodobnih stadionov so mi omogočile ustvariti lastno zamisel za 

rešitev likovne naloge. 

Trditev 16 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 4 21 1 5,3 5 8,3 

Se ne strinjam.  1 4,6 1 5,3 2 10,5 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 27,2 4 21 4 21 14 23,3 

Se strinjam.  7 31,8 3 15,8 5 26,3 15 25 

Se zelo strinjam.  8 36,3 7 36,8 7 36,8 22 36,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

V drugem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o uporabljenih učnih medijih. 

Prikazane fotografije so polovici učencev (51,6 %) omogočile lažje predstavljanje različnih vrst 

prostorov in razumevanja pojma arhitekturna dediščina. Veliko učencev se ni moglo odločiti za 

odgovor, v razredu A 36,6 %, v razredu B in C pa 31,6 % učencev. Kar 15,8 % učencev razreda 

B pa se nikakor ni strinjala s trditvijo.   

Več kot polovica vseh učencev (56,7 %) je s pomočjo predstavljenih fotografij doumela 

propadanje arhitekturne dediščine in potrebo po njeni skrbi. Največ učencev se je s trditvijo 

strinjalo v razredu C (79 %). V razredu A se kar 41% učencev ni moglo odločiti. V razredu B 

pa je 36,8 % učencev potrdilo, da jih predstavljene fotografije niso ozavestile oziroma jim niso 

vzbudile potrebe po skrbi zanjo.  

Polovica vseh učencev (50 %) je trdila, da so ob predstavljenih fotografijah o propadanju in 

prenovi arhitekturne dediščine pomislili tudi na arhitekturno dediščino lastnega kraja, ki 

propada in je potrebna prenove. Največ učencev je na propadajočo arhitekturo lastnega kraja 

pomislilo v razredu B (63,2 %), največ učencev, ki se niso mogli odločiti, je bilo v razredu C 

(36,8 %), najmanj pa v razredu A (45,7 %).  
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Predstavljen miselni vzorec je omogočil lažje dojemanje različne vrste kulturne dediščine in 

njene posebnosti je potrdila več kot polovica učencev (59,9 %). Največ učencev, ki se je s 

trditvijo strinjala, je bilo v razredu C (73,7 %), najmanj v razredu B (26,3 %), največ učencev, 

ki se niso moglo odločiti, pa je bilo v razredu A (27,2 %).  

Več kot polovica učencev (61,7 %) je pritrdila, da so jim prikazane fotografije sodobnih 

stadionov omogočile ustvariti lastno zamisel za rešitev likovne naloge. Največ v razredu A 

(68,4 %), prav tako je bilo največ učencev v omenjenim razredu, ki se niso mogli odločiti (27,2 

%). 36,3 % učencem razreda B pa prikazane fotografije sodobnih stadionov niso omogočile, da 

bi zasnovali ideje za izdelavo izdelka.  

 

Tabela 52: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 

Ponujeni likovni material me je pritegnil k oblikovanju. 

Trditev 17 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 9 6 31,6 0 0 8 13,3 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 1 5,3 1 1,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

1 4,6 2 10,5 5 26,3 8 13,3 

Se strinjam.  8 36,3 3 15,8 1 5,3 12 20 

Se zelo strinjam.  11 50 8 42,1 12 63,1 31 51,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 53: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 

Všeč mi je, če učitelj izbere likovni material za oblikovanje. 

Trditev 18 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 9 6 31,6 4 21 12 20 

Se ne strinjam.  1 4,6 0 0 1 5,3 2 3,3 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

1 4,6 4 21 3 15,8 8 13,3 

Se strinjam.  11 50 0 0 5 26,3 16 26,7 

Se zelo strinjam.  7 31,8 9 47,4 6 31,6 22 36,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 54: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 

Všeč mi je, če lahko sam izberem likovni material za oblikovanje. 

Trditev 19 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 4 21 1 5,3 5 8,3 

Se ne strinjam.  2 9 0 0 0 0 2 3,3 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 18,2 3 15,8 2 10,5 9 15 

Se strinjam.  4 18,2 1 5,3 2 10,5 7 11,7 

Se zelo strinjam.  12 54,6 11 57,9 14 73,7 37 61,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

V tretjem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o všečnosti uporabljenega likovnega 

materiala. 71,7 % učencev je izbrani material pritegnil in so z navdušenjem oblikovali. Največjo 

navdušenost so pokazali učenci v razredu A (86,6 %), najmanj v razredu B (31,6 %). Učenci so 

ocenili, da jim je ljubše, če si lahko sami izberejo likovni material za ustvarjanje (73,4 %), od 

tega tako meni največ učencev v razredu C (84,2 %), največ učencev razreda A pa je potrdilo, 

da jim je všeč, če jim učitelj izbere material za oblikovanje (81,8 %). 
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Tabela 55: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 

Predstavljen naslov likovnega motiva mi je spodbudil željo za upodabljanje.    

Trditev 20 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 3 13,6 8 42,1 0 0 11 18,3 

Se ne strinjam.  1 4,6 1 5,3 1 5,3 3 5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 27,2 3 15,8 6 31,6 15 25 

Se strinjam.  7 31,8 0 0 5 26,3 12 20 

Se zelo strinjam.  5 22,7 7 36,8 7 36,8 19 31,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 56: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 

Razumevanje problema ohranjanja in varovanja kulturne dediščine mi je spodbudilo željo za 

upodobitev motiva (stadiona prihodnosti). 

Trditev 21 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 7 36,8 2 10,5 10 16,7 

Se ne strinjam.  1 4,6 0 0 1 5,3 2 3,3 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 27,2 3 15,8 9 47,4 18 30 

Se strinjam.  9 40,9 3 15,8 2 10,5 14 23,3 

Se zelo strinjam.  5 22,7 6 31,6 5 26,3 16 26,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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Tabela 57: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 22. 

Razumevanje problema ohranjanja in varovanja kulturne dediščine mi je omogočilo lažje 

snovanje idej za upodobitev motiva (stadion v prihodnosti). 

Trditev 22 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 3 13,6 5 26,3 2 10,5 10 16,7 

Se ne strinjam.  1 4,6 1 5,3 3 15,8 5 8,3 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 22,7 4 21 2 10,5 11 18,3 

Se strinjam.  10 45,5 2 10,5 7 36,8 19 31,7 

Se zelo strinjam.  3 13,6 7 36,8 5 26,3 15 25 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Tabela 58: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 23. 

Predstavljene fotografije kulturne dediščine so mi omogočile lažje snovanje idej za 

upodobitev motiva (stadion v prihodnosti). 

Trditev 23 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,6 2 10,5 2 10,5 5 8,3 

Se ne strinjam.  2 9 0 0 2 10,5 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 22,7 5 26,3 2 10,5 12 20 

Se strinjam.  3 13,6 2 10,5 4 21 9 15 

Se zelo strinjam.  11 50 10 52,6 9 47,4 30 50 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 
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V četrtem sklopu vprašanj smo analizirali trditve o upodobitvi likovnega motiva (po domišljiji). 

Več kot polovica učencev (51,7 %) je pritrdila, da jim je naslov motiva, stadion v prihodnosti, 

spodbudil željo za upodabljanje. Najbolj je motiv navdušil učence v razredu C (63,1 %), 

najmanj pa učence razreda B (42,1 %).   

Polovica učencev (50 %) je pritrdila, da jim je razumevanje problema ohranjanja in varovanja 

arhitekturne dediščine spodbudilo željo za upodobitev motiva, največ učencev je spodbudilo v 

razredu A (63,6 %), največ učencev, ki pa se ni moglo odločiti, je bilo v razredu C (47,4 %), 

najmanj pa so se s trditvijo strinjali učenci razreda B (36,8 %). 56,7% učencev je lažje snovalo 

idejo za upodobitev motiva zaradi razumevanja problema ohranjanja in varovanja arhitekturne 

dediščine, od tega največ v razredu A (59,1 %), najmanj pa v razredu B (26,3 %). Slikovni 

prikaz v osrednjem delu učne ure je omogočil 65 % učencem lažje snovanje idej likovnega 

motiva, od tega se je za to izreklo največ učencev v razredu C (68,4 %), v istem razredu pa je 

20 % učencev ocenilo, da jim slikovni prikaz tega ni omogočil.   

 

Tabela 59: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 24. 

Delo v dvojicah je bilo zanimivo, saj sva se s sošolcem pri izdelavi likovne naloge 

dopolnjevala.    

Trditev 24 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 3 15,8 0 0 3 5 

Se ne strinjam.  1 4,6 2 10,5 1 5,2 4 6,7 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 22,7 3 15,8 5 26,3 13 21,6 

Se strinjam.  10 45,5 1 5,2 7 36,8 18 30 

Se zelo strinjam.  6 27,2 10 52,6 6 31,6 22 36,7 

Skupaj  22 100 19 100 19 100 60 100 

 

Učencem smo zastavili še zadnje vprašanje v obliki trditve o obliki dela – v dvojicah.  Več kot 

polovici učencev (66,7 %) je bilo delo v dvojicah zanimivo, najbolj učencem razreda A (73,2 

%), najmanj pa učencem razreda B (26 %).  
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Večino trditev je pritrdilno ocenilo okoli 50 % ali več učencev vseh razredov. Manj kot 50 % 

učencev je trdilo, da jim igralna improvizacija ni bila zanimiva. Okoli 70 % učencev je menilo, 

da jih je pritegnil ponujeni likovni material, prav tako pa je bilo učencem na splošno všeč, če 

so lahko sami izbirali likovni material za oblikovanje.  

 

V zadnjem delu vprašalnika so bila tudi odprta vprašanja, pri katerih so imeli učenci možnost, 

da so zapisali, kaj naj bi učitelj v učni uri spremenil in kaj bi spremenili sami, če bi likovno 

nalogo lahko reševali še enkrat.  

 

Tabela 60: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje prvega akcijskega kroga. 

Kaj naj bi učitelj spremenil v učni uri? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Manj razlagal in več časa namenil za izdelovanje 

izdelka. 

5 0 0 5 

Vključil še druge materiale. 2 2 0 4 

Naj ne pomaga pri izdelavi izdelka oziroma dovoli, da 

učenci ustvarjajo z lastno domišljijo. 

0 2 1 3 

Vnesel več zabave.  0 3 0 3 

Preprečil hrup s strani drugih učencev. 0 2 2 2 

Bolje razložil snov.  0 0 2 2 

Izbral drug motiv.  0 1 0 1 

Omogočil, da bi učenci lahko na maketo kaj narisali.  1 0 0 1 

 

Iz tabele 60 je razvidno, da so v razredu A učenci petkrat zapisali odgovor, da bi želeli manj 

razlage in več časa za izdelovanje izdelka. Štirikrat so učenci izrazili željo (dvakrat v razredu 

A in v razredu B), da bi želeli oblikovati še z drugimi materiali. Trikrat so učenci zapisali 
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(dvakrat v razredu B in enkrat v razredu C), da učitelj naj ne bi pomagal pri izdelavi izdelka 

oziroma učencem omogočil, da ustvarjajo z lastno domišljijo.  

 

Tabela 61: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje prvega akcijskega kroga. 

Kaj bi spremenil ti, če bi likovno nalogo reševal še enkrat? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Bolj bi se potrudil.  1 0 3 4 

Več časa bi namenil za delo (oblikovanje izdelka).  2 0 1 3 

Več žice/materiala. 1 0 1 2 

Obliko makete.  2 0 0 2 

Dodatne stebre, saj bi tako ustvaril izdelek še bolj 

estetski.  

1 0 0 1 

Drug material.  0 1 0 1 

Da bi maketo še pobarval.  1 0 0 1 

Zamenjal bi dvojico. 0 0 1 1 

Izbral bi drug motiv.  0 1 0 1 

 

Iz tabele 61 je razvidno, da so učenci največkrat zapisali trditev (enkrat v razredu A in trikrat v 

razredu C), da bi se za izvedbo naloge bolj potrudili, če bi jo reševali še enkrat. V odprtih 

odgovorih so učenci predvsem poudarili razpoložljivi čas za ustvarjanje. Ugotovimo lahko, da 

ga je premalo. Učenci vzrok iščejo v teoretičnem delu ure, saj bi se najraje samo likovno 

izražali. Presenečenje pa je, da v odgovorih učencev nismo zasledili komentarjev o 

nezanimivosti posamezne vsebine. Pri opazovanju z udeležbo smo si ustvarili mnenje, da 

učence pritegnejo likovno teoretske povezave z nacionalno kulturno dediščino. Pričakujejo tudi 

raznolike likovne materiale in njihovo lastno izbiro. Pri oblikovanju izdelka jih moti tudi hrup 

v razredu. 
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3.3.5.8 Ugotovitve prvega kroga akcijske raziskave 

 

Ob zaključku prvega kroga akcijske raziskave smo analizirali podatke, ki smo jih dobili z 

opazovanjem v razredu, s podatki, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnikov in analize likovnih 

del.  

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo prvega akcijskega kroga: metodo širjenja in 

udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti, dokumentacijsko metodo – prikaz slikovnega 

gradiva ter miselnega vzorca, metodo razlage, pogovora in demonstracijo likovne tehnike so 

bile glede na odgovore učiteljev na zastavljene trditve primerne in koristne za doseganje 

zastavljenih ciljev prve naloge. Učitelji so ocenili, da je metoda širjenja in udejanjanja 

(elaboriranja) likovne senzibilnosti z igralno improvizacijo (Szekely, Buckman, 2012, 

Eglington, 2003) v uvodnem delu učne ure večini učencev omogočila doživljanje pojmov 

prostor in arhitektura. Tudi v osrednjem delu učne ure so učitelji s to metodo v povezavi z 

metodo pogovora, razlago in predstavitvijo miselnega vzorca uspeli uspešno predstaviti nove 

pojme, ob tem pa so učence tudi uspešno ozaveščali o pomembnosti ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, kar so potrdili vsi učitelji. Poudarili so, da so učenci bili motivirani za 

usvajanje novih arhitekturnih pojmov ter za vsebine o reševanju problemov ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. Več dvoma so učitelji izrazili o zanimivosti izvedene igralne 

dejavnosti, kar so potrdili tudi odgovori učencev. Učitelji so menili, da vključena igralna 

dejavnost v okviru metode širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti učencev 

ni dovolj motivirala, zato smo se odločili, da v drugem akcijskem krogu uvedemo metodo, ki 

bo učence še bolj motivirala in omogočila ozaveščanje pomembnosti ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine. Cilj izvedbe nove likovne naloge je namreč osvojitev novih likovnih 

pojmov in napredek učencev v pozitivnem in odgovornem odnosu do ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine ter napredek v likovni ustvarjalnosti pri oblikovanju likovnih izdelkov. 

Demonstracija likovne tehnike je bila glede na odgovore učiteljev zelo uspešna, podobno pa je 

bilo mogoče zaključiti ob opazovanju pouka z udeležbo, saj so učenci uspešneje spoznavali 

posebnosti različnih materialov in jih tudi uspešno uporabili pri oblikovanju. Metode pogovora, 

razlage in demonstracije pa so vplivale na uspešno razumevanje problematike ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. Problem se je pokazal pri razumevanju posebnosti pojma prenova 

arhitekturne dediščine, ko v stavbo vključujemo prilagoditve za kakovostno, sodobno življenje 

(angleško renovation) in prenovo (angleško restoration), kjer so prilagoditve omejene.  
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Učna medija ‒ slikovni prikaz (arhitekturna dediščina, sodobni stadioni in makete) in miselni 

vzorec so učitelji na splošno ocenili kot primerna za razumevanje likovne naloge in dvigovanje 

zavesti o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. Pozitivne ocene učencev na zastavljene 

trditve potrjujejo, da je slikovni prikaz spodbudil zavedanje odgovornosti za arhitekturno 

dediščino  lastnega kraja. Pri učencih je spodbudil razmišljanje o stanju, v katerem se določena 

nepremičnina nahaja (Assessing the importance and value of historic buildings to young people, 

2011). V pogovoru so učitelji izrazili mnenje, da bi bilo potrebno v naslednjem akcijskem krogu 

nadaljevati s prikazom slikovnega gradiva, prav tako pa s prikazom miselnega vzorca, saj so 

zapisani pojmi povezani z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine kompleksni in jih je 

zato v naslednjem krogu treba ponoviti ter ustrezno nadgraditi. Učitelji so prav tako izrazili 

mnenje, da bi bilo v naslednjem akcijskem krogu smiselno uvesti še drugi učni medij, zato smo 

se odločili za video, ki predstavlja primeren medij za posredovanje kompleksnejših vsebin 

(Taylor, Andrews, 1993).  

 

Likovni material, ki smo ga uporabili v prvem akcijskem krogu, je s strani učiteljev bil ocenjen 

kot primeren za realizacijo likovne naloge. Učitelji so ocenili, da je likovni material učence 

pritegnil, saj so bili pri realizaciji likovne naloge v večini motivirani. Učenčeve pozitivne ocene 

o zanimivosti likovnih materialov potrjujejo odgovore učiteljev o primernosti materialov, saj 

so učencem omogočali uspešno oblikovanje prostorskih tvorb. Učenci so ocenili trditev, da radi 

sami izbirajo ponujeni likovni material, kar je bilo omogočeno učencem v razredu B in C. 

Učitelj z dovoljenjem in spodbujanjem lastne izbire pri učencih na dolgi rok krepi samozavest 

ter spodbuja ustvarjalnost in kritično razmišljanje (Szekely, Buckman, 2012). V pogovoru z 

učitelji smo prišli do zaključka, da bomo v naslednjem akcijskem krogu realizirali likovno 

nalogo s pomočjo računalnika z namenom, da pri učencih spodbudimo še večjo motivacijo za 

realizacijo likovne naloge. S tem bi razširili možnosti likovnega izražanja, komunikacije in 

zaznavanja (Wood, 2004).  

 

Učitelji so se strinjali, da so učenci likovni motiv stadion v prihodnosti razumeli, da jih je 

pritegnil in so bili pri upodabljanju izvirni. Iz učenčevih ocen lahko zaključimo, da je polovica 

vseh učencev navdušila posredovana likovna naloga in so se z veseljem izražali po domišljiji. 

Z učitelji smo se dogovorili, da v naslednjem akcijskem krogu za dobro motivacijo učencev 

ponovno omogočimo učencem izražanje likovnega motiva po predstavah in domišljiji,  

poskrbimo pa tudi za večje doživljanje motiva. Zaradi večje sproščenosti učencev bi dosegli 
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tudi večji napredek posameznega učenca v zavedanju in odgovornega odnosa do ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine ter še večjo likovno ustvarjalnost pri oblikovanju likovnih 

izdelkov.  

 

Delo v dvojicah so učitelji ocenili kot primerno pri realizaciji likovne naloge. V pogovoru z 

učitelji smo prišli do skupne ugotovitve, da v naslednjem akcijskem krogu ne spreminjamo 

oblike dela, kajti delo v dvojicah se je izkazalo za uspešno. Omogočilo je uspešno sodelovanje 

med učenci, krajši čas za izvedbo naloge, pa tudi večjo motivacijo učencev za obravnavo 

kompleksnejših vsebin in izvedbo zahtevnejše likovne tehnike v drugem akcijskem krogu 

(Tacol, 2003, Cowie, 1995).  

 

Ocene učiteljev na trditve o ustvarjalnih komponentah kažejo na izjemno pozitivno oceno. 

Ustvarjalnost učencev je najvišje ocenil učitelj A, sledila pa sta mu učitelj C in učitelj B.   

Vsi učitelji so se strinjali, da je bilo doživljanje likovnega motiva uspešno, rešitve idej so bile 

ustvarjalne. Učenci so izrabili izrazne možnosti različnih materialov (karton, lepenka, papir, 

vrvice/žice idr.) ter uspešno upoštevali zaznane likovne probleme iz okolja (polodprti, zaprti in 

polzaprti prostor) pri rešitvi likovne naloge. V likovnih delih učencev so opazne izvirne zamisli 

pri oblikovanju stadiona v prihodnosti, izkazali pa so se tudi v smotrnosti uporabe likovnih 

materialov ter razvili samosvoje postopke izvedbe likovne tehnike. Do izraza je prišla tudi 

fleksibilnost učencev, saj opazimo lastne ideje učencev pri oblikovanju stadiona, prav tako pa 

tudi v okviru izbire likovnih materialov in njihovih izraznih možnosti. Učenci so razvili tudi 

lastne strategije pri izvedbi likovne tehnike: sestavljanje, prepletanje, nizanje, vezanje idr. 

Učitelji so prav tako menili, da izstopajo v nastalih delih inovativne in nenavadne ideje o obliki 

stadiona, ki so rezultat učenčevih opažanj na primerih demonstriranih fotografij in vzbujene 

domišljije. Nenavadne ideje opazimo tudi pri predstavitvi funkcionalnosti stadiona: igralne 

površine, namenjene različnim športom ter pripadajoča oprema (košarkarski koš, nogometni 

gol), sporočilne table, površine, namenjene gledalcem, VIP-lože ipd. Učitelji menijo, da so 

učenci spretno vključevali različne arhitekturne elemente, ki so jih opazili na demonstriranih 

fotografijah. Učenci so zavestno zasnovali lastne, nove oblike s pridihom preteklosti.   

 

Pri ugotavljanju zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanj kulturne dediščine so učenci pokazali, da jih nepravilni posegi v arhitekturni dediščini 
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pretirano še ne motijo oziroma jih premalo prepoznajo. Skrb za ohranjanje in varovanje 

dediščine še ni popolnoma jasna. Učenci še ne razmišljajo v zadostni meri o neprimernih 

posegih ob prenovi stavb na podeželju ter posledicah, ki ga nepravilen poseg ima v okolju 

(kulturni krajini).  

 

3.3.6 Drugi krog akcijske raziskave 

 Izhodišče  

Ugotovitve o uspešni izvedbi likovne naloge iz področja arhitekturnega oblikovanja so nas 

opozorile, da učenci še ne kažejo dovolj pozitivnega odnosa do kulturne dediščine ter 

odgovornosti za njeno ohranjanje in varovanje, saj tega učiteljem ni uspelo vzbuditi v zadostni 

meri. To se kaže pri analizi vrednotenja lastnih likovnih del ter pri analizi odgovorov na 

zastavljene trditve v vprašalniku. Torej zmožnost kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je še precej nizka. V pogovoru z 

učitelji in z analizo njihovih odgovorov na zastavljene trditve smo se usmerili v iskanje 

povečanja učenčeve odgovornosti (prikazovanju slabih in dobrih praks v okolju, ki ga bodo 

nekoč soustvarjali) za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine ter povečanja učenčeve 

kritičnosti (izražanju lastnega mnenja ob vrednotenju likovnih izdelkov in boljših rezultatov v 

odgovorih na zastavljene trditve v vprašalniku) o omenjeni problematiki. Zato smo se z učitelji 

odločili, da uvedemo drugi akcijski krog, v katerem bomo arhitekturno dediščino, njeno 

problematiko ohranjanja in varovanja, v okviru reševanja likovnih nalog, postavili v širši 

kontekst – kulturno krajino. Tako bodo lahko učenci še bolj zavedno ustvarjali odgovorne in 

tudi neodgovorne položaje do okolja in ob realizaciji likovne naloge lažje izražali lastno mnenje 

o omenjeni problematiki. Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo prvega akcijskega 

kroga: metodo širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti, dokumentacijsko 

metodo – prikaz slikovnega gradiva ter grafične predstavitve, metodo razlage, pogovora in 

ponazoritveno metodo – demonstracijo likovne tehnike, so bile glede na odgovore učiteljev in 

učencev ter analize opazovanja učne ure primerne in koristne za doseganje zastavljenih ciljev 

prve naloge, niso pa v celoti omogočile uspešnega ozaveščanja za ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine, učenčevo kritično presojanje in vrednotenje kulturne dediščine ter 

ustvarjalnost učencev. Z učitelji smo se zato odločili, da v drugi akcijski krog vključimo še 

metodo razvijanja lastne senzibilnosti (Tacol, 2003). S pomočjo omenjene metode bi učencem 

bolj sistematično predstavili likovne pojme, pri tem pa okrepili občutljivost za likovne 
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elemente. Spodbudili bi tudi zanimanje za materiale, ki so značilni za določeno kulturno krajino 

in njeno identitetno podobo. V učencih bi tudi prebudili odgovornost za posledice neprimernega 

posega ter krepili njihovo ozaveščenost o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine.  

Vključitev učnih medijev, fotografij in miselnega vzorca, so učitelji na splošno ocenili kot 

primerno za spoznavanje problematike s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, 

prav tako pa smo naleteli na dober odziv pri učencih ob analizi odgovorov na zastavljene trditve 

in ob analizi opazovanja pouka, zato smo se z učitelji odločili, da omenjena medija v drugem 

akcijskem krogu obdržimo, pouk pa podkrepimo še z videom, s ciljem, da učenci še globlje 

doživijo prostor in njegove posebnosti, ob tem pa spodbudimo tudi kritično razmišljanje o 

vrednosti kulturne dediščine v okviru kulturne krajine.   

Likovni material, ki so ga učenci uporabili v prvem akcijskem krogu, je s strani učiteljev bil 

ocenjen kot primeren za realizacijo likovne naloge. Ocenili so, da je bil likovni material 

primeren za učenčevo starostno stopnjo in tudi dovolj zanimiv, saj so učenci pokazali veliko 

motivacije za rešitev likovne naloge, ob tem pa tudi doslednost in natančnost. Za še večjo 

motivacijo učencev v drugem akcijskem krogu pa smo se odločili, da vključimo sodobni medij 

– računalnik in izvedemo računalniško grafiko, ki omogoča učencem še drugačen pristop k 

realizaciji likovne naloge. Pričakovali smo tudi večjo ustvarjalnost učencev pri prikazu 

nepravilnega posega v kulturno krajino na virtualen način, njihovo večjo kritičnost presojanja 

in vrednotenja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  

Način likovnega izražanja, ustvarjanje likovnega motiva po domišljiji v prvem akcijskem 

krogu, se je izkazal kot primeren, saj je učence pritegnil in ustvarili so izvirne domišljijske 

kompozicije. Za spodbuditev kritičnosti učencev do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

in še večjo ustvarjalnost je treba podkrepiti doživljanje likovnega motiva. Zato smo se v drugem 

akcijskem krogu z učitelji odločili, da se pri izvedbi naslednje likovne naloge učenci tudi 

izražajo po domišljiji in predstavah. Ker se je delo v dvojicah v prvem akcijskem krogu izkazalo 

kot primerno, saj so učenci uspešno sodelovali, smo se z učitelji odločili, da oblike dela v 

drugem akcijskem krogu ne spreminjamo. Delo v dvojicah ustreza tudi oblikovanju 

računalniške grafike ‒ omejeno število računalnikov ter pomanjkanje poznavanja osnovnih 

programskih operacij.  
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 Spremembe 

Ugotovitve o uspešnosti izvedbe likovne naloge iz področja arhitekturnega oblikovanja v prvem 

akcijskem krogu so nas opozorile, da učitelji učencem  niso uspeli vzbuditi zanimanja za 

kulturno dediščino ter njeno ohranjanje in varovanje. To se je izkazalo v pogovoru pri 

vrednotenju likovnih del učencev in v njihovih odgovorih na zastavljene trditve. Učenci tudi 

niso kazali dovolj zanimanja za presojanje pomena kulturne dediščine. V pogovoru z učitelji in 

analizi njihovih odgovorov na zastavljene trditve smo se za izvedbo drugega akcijskega kroga 

dogovorili, da vzbudimo v učencih večjo odgovornost za ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine s prikazovanjem slabih in dobrih praks v okolju, ki ga bodo nekoč soustvarjali. Učenci 

naj bi znali kritično in z izražanjem lastnega mnenja presojati o vrednosti kulturne dediščine za 

krepitev nacionalne kulturne identitete. Drugi akcijski krog smo zasnovali tako, da učence bolj 

seznanimo z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine in jim predstavimo še dediščinsko 

kulturno krajino. V ta namen bodo učenci realizirali likovno nalogo, kjer se bodo lahko zavestno 

ukvarjali z odgovornimi – neodgovornimi položaji v okviru varovanja okolja ter ob nastalih 

likovnih izdelkih podali lastno mnenje o omenjeni problematiki.   

 

Spremembe se bodo nanašale na vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. Uvedle se bodo učne metode dela, učni mediji, likovni material ter način likovnega 

izražanja z namenom doseganja večje ustvarjalnosti ter zmožnosti kritičnega presojanja in 

vrednotenja ohranjanja ter varovanja kulturne dediščine.  

 

Na izobraževalnem sestanku smo se z učitelji dogovorili, da bomo v drugem akcijskem krogu 

vključili spremembe tako, da bomo pri načrtovanju likovne naloge izhajali iz aktualnega učnega 

načrta. V pogovorih smo se odločili, da bomo za realizacijo izbrali likovno področje grafiko. 

Likovna izvedba bi bila usmerjena v preoblikovanje dediščinske kulturne krajine po predstavah 

in domišljiji. Vključili bomo metodo razlage, demonstracije, pogovor in metodo razvijanja 

lastne senzibilnosti. Dejavnost bo potekala v dvojicah, za nazorno posredovane vsebine pa bo 

učitelj uporabil fotografije arhitekturnih tvorb in okolice, značilnih za mesto in podeželje, 

fotografije obnove arhitekturne dediščine, fotografije primerne in neprimerne prenove in 

novogradnje ter video prikaz kulturne krajine. Računalniško grafiko bodo učenci izvedli s 

pomočjo računalnika, programske opreme GIMP, z različnimi slikovnimi primeri vasi Štanjel 
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ter primeri različnih stavb. Za demonstracijo slikovnega materiala bo učitelj uporabil LCD-

projektor, računalnik in programski pripomoček.   

 

Cilji izvedene likovne dejavnosti bodo usmerjeni v obnovitev pojmov nepremična dediščina, 

varovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter spoznavanje novih pojmov ‒ dediščinska 

kulturna krajina, razliko med prenovo arhitekturne dediščine, ki vključuje sodobne prilagoditve 

in prenovo, ki sodobnih prilagoditev ne dovoljuje, novogradnjo (ki sledi identiteti stavb 

določene kulturne krajine), barvi fasad in streh, konservator-krajinski arhitekt, računalniška 

grafika ter preoblikovanje dediščinske kulturne krajine Štanjel po domišljiji.   

Učenci naj bi ob spoznanju problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine razvijali 

odgovoren odnos do ohranjanja in varovanja kulturne krajine, krepili izrazne možnosti pri 

realizaciji likovne naloge, krepili občutek za umeščanje arhitekturnih oblik v zunanji prostor, 

pri oblikovanju pa negovali individualni likovni izraz.  

 

Učitelj naj bi učence seznanil tudi s prisotnostjo opazovalca, njegovo spremljanje učnega 

procesa s fotografiranjem, snemanjem zvoka, zapisovanjem dosežkov in opažanj.  

Predvideli smo tudi čas za reševanje vprašalnikov po izvedeni likovni nalogi. Učitelji bodo 

učencem razdelili pripravljene vprašalnike. Ob koncu vsake ure bodo učitelji odgovorili na 

zastavljena vprašanja in zapisali opažanja o izvedbi šolske ure – pomisleke, spremembe, razloge 

za uspešnost ure ipd. Dogovorili smo se, da bomo skupaj analizirali izvedbeni krog ter, če bo 

potrebno, načrtovali novi izvedbeni krog glede na izkušnjo izvedbe in probleme, ki se bodo 

pojavili, ter presodili in poiskali nove rešitve ter tako vnesli predlagane spremembe v 

naslednjem krogu s ciljem izboljšave. 

 

V nadaljevanju je predstavljen načrt dela za drugi akcijski krog. Okvirni načrt dela zajema fazo 

akcijskega raziskovanja, datum, dejavnost, trajanje, načine zbiranja podatkov in načine 

spremljanja akcijskega kroga.  

Tabela 62: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje drugega akcijskega kroga. 

Faza 

akcijskega 

raziskovanja  

Datum Dejavnost Trajanje Zbiranje 

podatkov 

Spremljava 
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Drugi 

akcijski 

krog 

17. 3. 

2014 do 

11. 4. 

2014 

 

- usvajanje novih 

likovnih pojmov  

- realizacija likovne 

naloge 

 

4 ure - zvočni 

posnetek 

- fotografija 

- likovni izdelki 

- vprašalnik za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 

pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne 

dediščine po 

realizaciji 

drugega kroga 

- vprašalnik za 

učence po 

realizaciji 

drugega kroga 

- vprašalnik za 

učitelje po 

realizaciji 

drugega kroga  

 

 

 

 

Evalvacija  21. 4. 

2014 do 

25. 4. 

2014 

razgovor z učitelji 

in učenci  

5 dni  

 

 

- analiza 

zvočnega 

posnetka 

- analiza 

fotografij  

- analiza likovnih 

izdelkov 

- analiza 

vprašalnika za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 

pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne dediščine 
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po realizaciji 

drugega kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učence po 

realizaciji drugega 

kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učitelje po 

realizaciji drugega 

kroga  

 

Revizija 

načrta 

28. 4. 

2014 do 

30. 4. 

2014 

razgovor z učitelji  2 dni   

Oblikovanje 

izhodišč za 

tretji 

akcijski 

krog 

1. 5. 2014  

do 7. 5. 

2014  

 7 dni  zapis ugotovitev 

 

 

 

 Načrt izvedbe učne ure  

 

Za izvedbo likovne naloge s področja grafike smo določili čas štirih ur. Dejavnost je bila 

usmerjena v preoblikovanje krajine po predstavah in domišljiji, ob tem pa tudi v odkrivanje  

problemov s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

 

V uvodnem delu učne ure so učitelji v učni proces vključili ogled video posnetka s prikazom 

slovenske kulturne krajine. Učenci so po končanem ogledu naštevali vse, kar se jim je vtisnilo 

v spomin: mesto, obala, soline, gozdovi, cerkve, pokopališča ipd.  

 

V osrednjem delu učne ure so učitelji nadaljevali dejavnost in demonstrirali fotografiji, ki 

predstavljata mesto in vas. 
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Slika 49: Šanghaj, Kitajska. 

 

Slika 50: Leskovica, Slovenija. 

 

V pogovoru so učitelji učence usmerili v opisovanje razlik predstavljenih okolij ter njihovih 

stavb (npr. stolpnica v mestu, na podeželju družinska hiša z vrtom, v mestu malo ali nič dreves, 

na podeželju veliko zelenja ipd.). Učitelji so učence usmerili v poimenovanje stavb, ki jih lahko 

zasledimo v mestnem okolju (stolpnice, zasebne stavbe, stadione, tovarne, skladišča, bolnišnice 

ipd.) ter stavb, ki so tipične za podeželje. Za večjo nazornost vsebine so učitelji učencem 

pokazali fotografijo kraja Štanjel in jih usmerili v opazovanje in opisovanje njegovih 

značilnosti.  

 

Slika 51: Štanjel. 

 

Posebej so učitelji usmerili učence v razmišljanje o gradbenih materialih, načinih gradnje, 

enotnem videzu stavb, značilnosti zelenja med stavbami in okolici ipd. Učenci so ugotavljali, 

da so stavbe stare in kamnite, imajo svetle fasade, rdeče strehe, najvišja stavba je cerkveni 

zvonik, stavbe so stare, veliko stavb je prenovljenih, veliko jih še potrebuje prenovo ipd.  

 

Za bolj poglobljeno doživljanje posebnosti mesta Štanjel so učitelji učencem predvajali video 

posnetek (uvajanje novega učnega medija). Po končanem ogledu videa so učitelji učence 
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opozorili, da ima vsako okolje značilne stavbe. Za lažje razmišljanje in pojasnjevanje učencev 

so jih učitelji usmerjali z vprašanji: ali so stavbe visoke ali nizke (v primerjavi s stavbami v 

mestu), katera stavba je najvišja, iz kakšnega materiala so stavbe, kakšnih barv so fasade, 

kakšnih barv so strehe, ali so stavbe zgrajene strnjeno ali razpršeno, ali so si med seboj podobne, 

kakšna je okolica vasi (pozidana ali obdana z zelenjem) ipd. Učenci so ugotovili, da v vasi 

Štanjel ni stolpnic, da so hiše postavljene izrazito strnjeno, da so na hribu (niso razpršene po 

okolici), da so med hišami ozke ulice, stavbe so približno enakih velikosti, okolica je izrazito 

zelena in ni pozidana z različnimi stavbami. 

Učitelji so učencem pojasnili, da je vas Štanjel kulturna krajina, ki je še posebej izstopa v 

slovenskem prostoru, saj prikazuje tradicionalno poselitev kraškega območja skozi zgodovino. 

V pogovoru so učenci ugotovili, da z besedo kulturna krajina opisujemo vse, kar je človek 

ustvaril v naravi, npr. mesta, vasi, parke, ceste, daljnovode idr. Učitelji so poudarili besedo 

dediščinska kulturna krajina ter jo učencem predstavili kot območje, ki je nastalo kot rezultat 

ustvarjalnosti človeka, ki ga želimo ohraniti zaradi zgodovinskega, kulturnega ali 

civilizacijskega pomena. V nadaljevanju so učitelji učencem tudi pojasnili, da je dediščinska 

kulturna krajina vas Štanjel nepremična kulturna dediščina in varovana z zakoni.  

V nadaljevanju so učitelji učence ob demonstraciji miselnega vzorca usmerili v prepoznavanje 

pojmov premična, nepremična kulturna dediščina ter dediščinska kulturna krajina.  

 

 

Slika 52: Miselni vzorec kulturne dediščine. 
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Učenci so pojasnjevali, da je kulturna krajina nepremična kulturna dediščina, vas Štanjel je 

varovana dediščinska kulturna krajina, ker nosi veliko kulturno vrednost (njena oblika, velikost, 

materiali, barva fasad idr.) ter jo želimo ohraniti in varovati tako, da bo njen videz ostal, koliko 

je mogoče nespremenjen.  

 

V osrednjem delu učne ure so učitelji nadaljevali dejavnost z metodo širjenja (zavedanja) lastne 

senzibilnosti (Tacol, 2003), ko so učence s pogovorom in razlago usmeri v pojasnjevanje, kako 

bi bilo primerno prenoviti ali zgraditi novo stavbo z upoštevanjem kulturne krajine oziroma 

kako je mogoče z nepremišljenimi in neprimernimi posegi le-to porušiti. Učitelji so učence 

usmerili k prenosu emocionalno-estetskega sporočila kot kultiviranje zavesti sprejemnika tega 

sporočila in bogatenje njegove občutljivosti (Tacol, 2003).  

 

 

Slika 53: Šmitova hiša, Muzej na prostem Rogatec. 

 

Slika 54: Notranjost Šmitove hiše, Muzej na prostem 

Rogatec. 

Za boljše razumevanje razlik med različnimi prenovami arhitekturne dediščine so učitelji 

učencem najprej prikazali fotografijo Šmitove hiše in jih usmerili v opisovanje prenove 

arhitekturne dediščine kot dejavnosti, ko želimo, da neki stavbi vrnemo njen prvotni videz – 

brez prilagoditve sodobnemu življenju. Učitelji so učencem pojasnili, da po navadi stavbe, ki 

služijo kot muzej (npr. Muzej na prostem Rogatec) niso prilagojene potrebam sodobnega 

človeka, saj nimajo sanitarne vode, kopalnice idr., temveč predstavljajo način življenja nekega 

določenega obdobja z namenom izobraževanja in raziskovanja (Sketelj, 2008). 
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Slika 55: Stanovanjska stavba pred prenovo, Andraž nad 

Polzelo. 

 

Slika 56: Stanovanjska stavba po prenovi, Andraž nad 

Polzelo. 

 

Slika 57: Prenova stanovanjske stavbe v Križevcih, 

Prekmurje. 

 

Slika 58: Prenova stanovanjske stavbe v Senožečah.  

 

V nadaljevanju so učitelji učence usmerili v opisovanje pojma prenova arhitekturne dediščine 

kot dejavnost, ko želimo ohraniti izvirnost v arhitekturnem oblikovanju stavbe, ob enem pa 

notranjost spremenimo tako, da je prilagojena potrebam sodobnega življenja (npr. kopalnica, 

centralni grelni sistem, prezračevanje ipd.) (Deu, 2009). 
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Slika 59: Kobariško, Slovenija. 

 

Slika 60: Identitetno skladna sodobna stavba, Kobariško, 

Slovenija. 

 

Slika 61: Goriška brda, Italija. 

 

Slika 62: Identitetno skladna sodobna stavba, Kobariško, 

Slovenija. 

 

Slika 63: Sodobna bovška hiša. 

 

Slika 64: Sodobna škofjeloško-cerkljanska hiša. 

 

Učitelji so učencem pokazali fotografije sodobnih novogradenj, ki sledijo identiteti določene 

kulturne krajine, ob tem pa učence usmerili v pojasnjevanje, da mora arhitektura vedno slediti 

novim smernicam in merilom lepega in zahtevam sodobnega načina življenja, a po drugi strani 

mora upoštevati in se ravnati v skladu z dejstvom, da je vsak novi poseg v izoblikovano kulturno 

krajino poseg v njeno, skozi stoletja izoblikovano identitetno podobo (Deu, 2009). Učenci so 

torej ugotovili, da se mora novogradnja skladati z okoljem ‒ pokrajino in že obstoječimi 

stavbami na način, da ne izstopa po velikosti, obliki, barvi in videzu materiala (teksturi).  

V nadaljevanju so učitelji učence usmerili v opisovanje neprimerno prenovljenih stanovanjskih 

stavb in novogradenj in opisovali porušeno razmerje odprtin (okna in vrata v velikosti in 



 

- 174 - 

postavitvi), predimenzioniranost stavbe (stavba je prevelika glede na že zgrajene stavbe), barvo 

fasade, izbor materialov in neprimernega stavbnega pohištva (okna, vrata), kar pri človeku 

ustvari občutek, da nam stavba ne ugaja in kot takšna poruši videz kulturne krajine.   

 

Učitelji so učence usmerili v opazovanje prikazanih fotografij različnih stanovanjskih stavb in 

ugotavljanje neprimernih posegov – prenov in novogradenj.  

 

 

Slika 65: Neprimerna velikost in oblika odprtin. 

 

 

Slika 66: Neprimerna velikost in oblika odprtin. 

 

V pogovoru so učenci pojasnjevali, da je prenova stanovanjskih stavb neprimerna, saj so 

odprtine (okna in vrata) prevelike oziroma prilagojene sodobnemu stavbnemu pohištvu (večja 

okna, balkonska vrata) in kot takšne porušijo harmonijo stare stavbe. 

 

 

Slika 67: Neprimerna prenova stavbe. 

 

Slika 68: Neprimerna prenova stavbe. 
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Ob pogledu fotografije (72) so učenci pojasnjevali, da pri prenovi hiše prenovitelji niso  

upoštevali že zgrajene stanovanjske hiše, saj ni povezanosti med stavbama in da nova stavba 

deluje kot tujek. Pri analizi slike (73) pa so učenci pojasnili, da je prenova neprimerno izvedena, 

saj se je tradicionalno oblikovana zunanja podoba stanovanjske hiše ob cerkvi preveč 

posodobila, ker ji je dodan balkon, napušč ter prevelika okna in vrata.  

 

 

Slika 69: Identitetno neskladna sodobna stavba.  

 

Slika 70: Identitetno neskladna sodobna stavba.  

 

Slika 71: Identitetno neskladne sodobne stavbe, Ptujska 

Gora.  

 

Slika 72: Identitetno neskladna sodobna stavba, Iška. 

 

Ob prikazanih štirih fotografijah pa so učenci pojasnili, da novogradnja ne sledi identiteti 

kulturne krajine, da so stavbe predimenzionirane (visoke, široke), da na stavbah ni harmonično 

razporejenih odprtin ter da so neprimerna tudi različna obeležja na stavbah ter barve fasade.  
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Slika 73: Identitetno neskladna sodobna stavba, Šentilj nad 

Turjakom. 

 

Slika 74: Identitetno neskladna sodobna stavba, 

Primorska.  

 

Ob ogledu teh fotografij pa so učenci v pogovoru pojasnili, da prikazane stavbe ne sodijo v naše 

okolje, saj zaradi svoje globalne zasnove v našem okolju delujejo kot tujek.   

 

V pogovoru so učitelji učencem pojasnili, da bi značilno dediščinsko krajino Štanjela porušili 

z gradnjo velikih (visokih ali širokih) stavb, ki bi se razprostirale nad drugimi stavbami, pa tudi 

s kričečo barvo fasad ter raznimi oblikami stavb in z materiali, ki ne izvirajo iz okolja Krasa. 

 

Učitelji so učencem predstavili tudi dejavnosti strokovnjakov konservatorjev, ki skušajo 

usmerjati prostorski razvoj tako, da ohranjajo tiste bistvene značilnosti, ki opredeljujejo neko 

krajino kot dediščino. Povedali so, da pri prenovi kulturne krajine sodeluje konservator-

arhitekt, ki preuči obstoječe stavbe in izdela načrt prenove ter konservator-krajinski arhitekt, ki 

preučuje posledice prenove in novogradenj stavb v kulturni krajini ter išče najprimernejše 

rešitve za njen razvoj in ohranitev.   

 

Pri napovedi likovne naloge so učitelji učencem pojasnili, da bodo tokrat krajinski arhitekti, ki 

s pomočjo računalnika odkrivajo, kako bi neprimerni posegi na stavbah (po velikosti, barvi in 

obliki) in v okolju samem spremenili videz dediščinske kulturne krajine Štanjela, da izdelajo 

grafiko.  

 

Sledil je pogovor o računalniškem programu GIMP, kjer so učitelji predstavili posebnosti 

uporabe programskega jezika. Oblikovali so dvojice in predali v izbor fotografije Štanjela. 
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Učence so usmerili, da preoblikujejo pokrajino z vnašanjem različnih stavb in barv fasad ter 

ugotavljajo posledice, ki jih spremembe ustvarijo v dediščinski kulturni krajini Štanjela.  

 

Pred samim začetkom ustvarjanja so učitelji učence usmerili v obnovitev likovne naloge; 

izvirnost idejnih rešitev (preoblikovanje krajine) ter  kritičnost (opozorila/sporočila ‒  ideje, 

mnenje, misli ipd.). 

 

V zaključnem delu učne ure so učenci predstavili nastale grafike, oblikovali merila vrednotenja 

in analizirali likovna dela.  

 

 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo  

 

Učitelj B je pričel pouk v računalniški učilnici, učitelja A in C v učilnici likovne vzgoje, kasneje 

pa so se učenci premestili v računalniško učilnico.  

 

Vsi učitelji so učence pozdravili ter prosili, da se umirijo in usedejo na svoja mesta. Dežurni 

učenec je sporočil manjkajoče sošolce. Učitelja A in B sta z učenci preko pogovora obnovila 

spoznane pojme, povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine, ter ustvarila 

sodobno prostorsko tvorbo stadiona v prihodnosti. Učitelj C z učenci ni obnovil že spoznanih 

pojmov. 

 

Učitelja A in C sta pokazala video, v katerem so lahko učenci opazovali lepoto slovenske 

naravne in kulturne krajine, učitelj B pa je pred predstavitvijo povedal, da si bodo ogledali video 

Slovenije in učence opozoril, naj bodo pozorni na različne kraje, ki jih naj poskušajo prepoznati. 

Po ogledu videa sta učitelja A in C vprašala učence, kaj so si ogledali. Učenci so povedali, da 

so si ogledali Slovenijo ter pripovedovali, da se spomnijo veliko dreves in stavb. Učenci razreda 

B so takoj po končani predstavitvi povedali, da so prepoznali kraj v bližini njihove šole, učitelj 

B pa jih je usmeril, da videno kategorizirajo kot naravno ali kulturno dediščino. Tako so 

opredelili gore kot naravno dediščino, mesto Ptuj, Piran in samostan Olimje pa kot kulturno 

dediščino. 
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Učitelj A je učencem pojasnil, da so si ogledali posnetke različnih krajev v Sloveniji, ki so bolj 

ali manj poseljena, lahko pa so tudi opazili, kako ljudje posegajo v naravo in jo preoblikujejo. 

Učitelj C je učence usmeril, da so opisovali naravno in kulturno dediščino ter učence vprašal, 

kakšna je razlika med njihovim krajem in mesti, ki so jih opazili na posnetku. Učenci so 

pripovedovali, da je v mestu več ljudi in hiš, mesta so bolj razgibana, podeželje pa obkroža več 

zelenja. 

 

Uvodni del učne s predstavitvijo videa je učence pritegnil, saj so učenci globlje doživeli razliko 

med naravno in kulturno dediščino in različnimi človeškimi posegi vanjo. 

 

V osrednjem delu učne ure so učitelji demonstrirali slikovni material – fotografijo Šanghaja na 

Kitajskem in vas Leskovica, ki se nahaja v Sloveniji. Učitelj A je vprašal učence, kakšne razlike 

opazijo med mestom in vasjo na fotografijah. Učenci so ugotovili, da je Šanghaj bolj gosto 

poseljen, da je v mestu manj dreves kot na podeželju, da so v mestu visoke stavbe, na podeželju 

pa nižje. Učenci B so prepoznali fotografijo Šanghaja na Kitajskem ter povedali, da je zrak v 

mestu bolj onesnažen ter da je v mestu več stavb, ki so bolj strnjene. Učenci razreda C pa so 

opazili, da so hiše na podeželju nižje. Učitelj A je poznost učencev usmeril tudi v materiale 

stavb in obliko stavb na podeželju ter omenil dvokapno streho in tipično gradnjo stavb za 

določeno okolje. 

 

Učitelj A je v nadaljevanju pokazal fotografije Štanjela z okolico in vas Štanjel predstavil kot 

slovenski kraj, kjer lahko opazimo, kako je človek skozi daljše obdobje prilagajal okolje za 

lastne potrebe. Učitelj A je usmeril učence v pojasnjevanje, v čem sta si vas Štanjel in Leskovica 

podobni. Učenci so pripovedovali, da se v obeh vaseh nahaja cerkev, da sta gosto poseljeni 

samo na enem delu, okoli pa so zelene površine. Učitelj A je učence usmerjal tako,  da so 

opazili, da so stavbe v Štanjelu zgrajene tesno skupaj, med njimi pa potekajo ozke ulice, ter da 

je najvišja stavba cerkveni zvonik ter da sta kamen in opeka osnovna gradbena materiala. 

Učitelj C je učence usmerjal tako, da so pojasnili, da je Štanjel vas z obzidjem, s starimi hišami 

na hribu, okoli je gozd, hiše so strnjeno grajene, vas ima cerkev, hiše so bele barve z rdečo 

streho. Učitelju C je učenka povedala, da je Štanjel tudi sama obiskala in da je opazila, da se v 

vasi nahaja veliko ruševin, nekatere stavbe pa so že prenovljene. Učitelj B je demonstriral 
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fotografijo Štanjela, učencev pa ni usmeril v opazovanje in opisovanje gradbenih materialov, 

načine gradnje, videza stavb in naravnega okolja, temveč takoj pričel s prikazom videa o 

Štanjelu.  

 

Po ogledu videa »vas Štanjel« je učitelj A učencem predstavil Štanjel kot pomemben kraj, saj 

s svojimi ohranjenimi stavbami še vedno kaže, kako so ljudje živeli na tem območju od 15. 

stoletja dalje. Učitelj A se je tako navezal na pojem kulturna krajina, ki ga predstavi kot vsak 

prostor, ki je preplet človeškega posega in narave. Učitelj A je tudi spomnil učence na uvodni 

video, kako je človek spreminjal naravo. Po ogledu videa je učitelj C predstavil Štanjel kot 

kulturno krajino, saj je še danes tipično kraško naselje. Učitelj B pa je po končanem videu 

učence usmerjal predvsem v opisovanje časovnega obdobja, v katerem je bil zgrajen Štanjel.  

 

   

Slika 75: Predstavitev različnega slikovnega gradiva v osrednjem delu. 

 

V osrednjem delu učne ure, v času, ko so se učenci seznanjali z novimi likovnimi pojmi, so 

učitelji predstavili tudi miselni vzorec o kulturni dediščini. Učenci razreda A so pri predstavitvi 

sodelovali, a učitelj z njimi ni predstavil pojma dediščinska kulturna krajina. Učitelj B pa je 

zaprosil učenko, da je učencem prebrala, kaj je kulturna krajina in dediščinska kulturna krajina. 

Učitelj C je imel precejšne težave pri razlagi pojmov. V vseh razredih so imeli učitelji težave z 

motivacijo učencev, učitelj B pa je prosil učenca, da zapusti razred. Nekateri učenci so 

protestirali, da se učijo o ljudeh, ki so že umrli ali o dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti, in 

da je obravnava takšnih vsebin potrata časa, kar je med učence vneslo precejšen nemir.   

 

Učitelji so v vseh razredih predstavili različne posege, ki pomembno vplivajo na kulturno 

krajino ter tako pri učencih krepili občutek odgovornosti. Učitelj B je ob demonstraciji 
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fotografij predstavil, da prenova arhitekturne dediščine, pri kateri ni mogoče vključiti sodobnih 

prilagoditev (npr. kopalnice, centralnega gretja ipd.), teži k doseganju originalnosti, tako v 

materialu kot videzu neke stavbe in jo zato srečamo v okolju muzejev, saj predstavlja življenje 

človeka v določenem obdobju v preteklosti. Učitelju je učencem uspelo predstaviti pomen in 

smiselnost prenove obstoječe tradicionalne arhitekturne dediščine, kjer zunanji videz stavbe 

teži k videzu, kot ga je stavba imela ob zgraditvi oziroma je videz primerno prilagojen z 

razlogom, da stavba v okolju ne izstopa, v notranjosti stavbe pa si lastnik uredi bivališče, ki 

zadovolji vse potrebe sodobnega človeka (sanitarije, kopalnica, centralni grelni in prezračevalni 

sistem ipd.). Učitelj B je predstavil tudi pomen identitetne novogradnje, ki se na novo zgradi, 

in naj bi bil usklajen z okoljem oziroma pokrajino. Lasnik za gradnjo izbere podobne materiale, 

dimenzije ter oblike stavb, ki se nahajajo v okolici ali so značilne za tisto okolje. Predstavil je 

tudi neprimerno prenovljene stavbe in novogradnje, ki s svojo obliko, velikostjo in barvo ne 

sodijo v krajino določenega okolja. Učenci so vedenje o ohranjanju in varovanju kulturne 

krajine uporabili pri opisovanju posegov v okolju, v katerem živijo. Posebej so poudarili moteče 

živopisne fasade. Učitelj A je imel s predstavitvijo različnih prenov in novogradnje precej težav, 

saj učenci niso bili motivirani. Pri demonstraciji fotografij pa je bil posebej pozoren, da je 

učence opozarjal na neprimerne posege – povečana okna, neprimerno dozidavo stavb – balkon, 

terasa, neprimerne oblike, velikost in barve fasad na novogradnjah. Prav tako pa mu je uspelo 

učencem uspešno predstaviti neskladnost novo zgrajenih stavb s starimi, ki zato v okolju 

delujejo kot tujek. Učitelj C je učencem uspel predstaviti nepravilne posege v okolje, ni pa mu 

uspelo učencev usmerjati v opisovanje lastne okolice.  

 

V pogovoru sta učitelja A in C predstavila tudi poklic konservator-krajinski arhitekt in 

konservator-etnolog, učitelj  B pa je predstavitev izpustil.  

 

Učitelja A in C sta z napovedjo likovne naloge navdušila učence za izdelavo računalniške 

grafike, da bodo kritično razmišljali o nepravilni posegih v okolje. Učitelj B pa je bil manj 

uspešen, saj učencem ni dovolj nadzorno predstavil nepravilne posege v krajino, niti jim ni 

predstavil poklica konservator-krajinski arhitekt.  

Učitelja A in C sta po posredovanju likovne naloge učence napotila v računalniško učilnico, 

učitelj B pa je s poukom v računalniški učilnici pričel že v uvodnem delu učne ure. Vsi učitelji 

so učencem demonstrirali osnovne operacije računalniškega programa GIMP ‒ predstavili so 
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osnovna orodja, priklic pripravljenih fotografij kulturne krajine ter različnih drugih predhodno 

pripravljenih stanovanjskih stavb in objektov (cest, mostov, oglasni panoji ipd.). Učitelji so 

učence usmerili v oblikovanje računalniške grafike s spreminjanjem dediščinske kulturne 

krajine Štanjela z različnimi objekti, in sicer z namenom, da učenci spreminjajo videz krajine, 

zvedo za neprimerne posege v arhitekturno dediščino ter za identitetno neprimerne 

novogradnje, ki porušijo celovitost krajine.  Učitelja B in C sta učencem omogočila, da so si 

lahko sami poiskali dodatne fotografije stavbe in objektov na internetu, kar učitelj A ni 

omogočil. 

  

 

   

Slika 76: Učenci pri oblikovanju likovnega izdelka. 

 

V sklepnem delu učne ure so vsi učitelji preko programske opreme učencem uspešno predstavili 

likovna dela ter z učenci oblikovali merila za vrednotenje, ki so zajemala: izvirnost v 

preoblikovanju dediščinske kulturne krajine Štanjela, z namenom, da so spoznali, kako 

neprimerni posegi v kulturni krajini porušijo njeno celovitost (ustvarjalnost pri izvedbi različnih 

postopkov o preoblikovanju krajine ter sporočilnost preoblikovane krajine). Učitelji so v času 

vrednotenja učence usmerili v predstavitev lastnega izdelka, pojasnjevali so lastna mnenja glede 

posegov v okolje in se izkazali v kritičnosti.   

 

Analiza opazovanja z udeležbo je pokazala, da sta bila učitelja A in B pri razvijanju učenčevega 

občutljivega odnosa, posebej v okviru posegov v arhitekturno dediščino ter njihovimi 

posledicami, uspešnejša kot učitelj C.  

Učitelj A učencem ni uspel predstaviti razlike med kulturno krajino in dediščinsko kulturno 

krajino, učitelj B je nedosledno usmerjal učence v opazovanje in opisovanje gradbenih 
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materialov, načinov gradnje in videza stavb, ki je značilen za določeno okolje, učitelj C pa ni 

uspel učence spodbuditi, da bi analizirali okolje, v katerem živijo, ter ga primerjali z različnimi 

prikazanimi posegi. Prav tako je učitelj C manj dosledno predstavil miselni vzorec v procesu 

ponovitve in spoznavanja novih pojmov. Učitelj A se je dosledno držal ter uporabljal pojme in 

termine, o katerih smo se dogovorili, učitelja B in C pa se nista uspela v popolnosti držati 

dogovorjene vsebine. Učitelja B in C sta učencem omogočila več svobode pri oblikovanju 

izdelka, saj so lahko poiskali dodaten slikovni material na svetovnem spletu.  

 

 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in 

vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Pri realizaciji nalog s področja grafičnega oblikovanja je nastalo 30 likovnih izdelkov – 

računalniških grafik – od tega deset v razredu A, deset v razredu B in deset v razredu C. Pri 

analizi nastalih likovnih izdelkov nas je v okviru raziskave zanimala učenčeva likovna 

ustvarjalnost pri preoblikovanju podobe – kraja in njegove okolice na fotografiji s pomočjo 

računalniškega programa ‒ tehnična dovršenost na ravni barve, uporabe filtrov, dodajanju 

slikarskih vzorcev (slikanja s pomočjo programskih pripomočkov), računalniške montaže 

(vnašanje stavb in objektov s prikazom prekrivanja in vnašanja v okolje). Zmožnost presojanja 

in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pa smo preverjali z 

analizo odgovorov vprašalnika s pripravljenimi trditvami ter z učenčevo zmožnostjo 

predstavitve problematike ob predstavitvi likovnega dela.   

 

3.3.6.5.1 Analiza nastalih likovnih del  

 

Po realizaciji likovne naloge v drugem akcijskem krogu so učitelji ocenili izdelke po predhodno 

izdelanem ocenjevalcem obrazcu, v katerem smo zapisali trditve (Analiza ustvarjalnih 

komponent), na katere so učitelji odgovorili s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice: število 

1 predstavlja, da se s trditvijo v celoti ne strinjajo, število 2, da se ne strinjajo, število 3, da ne 

vedo oziroma se ne morejo odločiti, število 4, da se strinjajo in število 5, da se s trditvijo zelo 

strinjajo (Likert, 1932:1‒55) na ravneh učenčevih občutljivosti za probleme (skladnje 

predstavljenega likovnega motiva, izraznih možnosti programskih pripomočkov in likovnih 
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pojmov), elaboracij (odkritje ustrezne zamisli preoblikovanje okolja ter izraznih možnosti 

programskih pripomočkov), fleksibilnosti (nove ideje v uporabi izraznih sredstev, izraznih 

možnosti programskih pripomočkov in preoblikovanje okolja), fluentnosti (odkritje posebnih 

oblik za zamišljeno idejo in izvedbo raznovrstnih postopkov z uporabo  programskih 

pripomočkov in raznovrstnost likovno izraznih sredstev), originalnosti (nenavaden in 

originalen način upodobitve likovnega motiva, izraznih možnosti programskih pripomočkov ter 

ustrezna povezava z likovnim problemom) in redefiniciji (zmožnosti predrugačenja 

upodobljenih oblik in likovnih zvez ter izrabo izraznih možnosti programskih pripomočkov, 

uporaba  na nov način v okviru spoznanih likovnih pojmov).  

 

Tabela 63: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme. 

V likovnih delih opazimo vsebinsko prepričljivo preoblikovanje okolja (močno doživljanje 

in jasna interpretacija), občuteno uporabo likovnih materialov (izraba izraznih možnosti 

programskih pripomočkov), občutljiv prenos zaznanih likovnih problemov v naravi in okolju 

v lastno rešitev naloge ter občutljivo povezavo spoznane problematike (jasnost likovnega 

problema) z likovnim motivom in izraznimi možnostmi programskih pripomočkov (skladna 

likovna zveza).  

Trditev 1, 

občutljivost za 

probleme,  

drugi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  4 20 12 57,1 19 95 35 57,4 

Se zelo strinjam.  16 80 8 38,1 1 5 25 41 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 
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Tabela 64: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija. 

V likovnih delih opazimo iskrive in nove domislice v preoblikovanju okolja (likovni spomin 

in domišljija), skladnost in smotrnost uporabe programskih pripomočkov po individualno 

načrtovanih postopkih ter njihovo skladno povezavo z likovnim motivom, likovno izraznimi 

sredstvi in oblikovnimi zakonitostmi (estetska organizacija izraza).  

Trditev 2,  

elaboracija, 

drugi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  12 60 12 57,1 15 75 39 64 

Se zelo strinjam.  8 40 8 38,1 5 25 21 34,4 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 65: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost. 

V likovnih delih opazimo v okviru ponujenega likovnega motiva razvoj lastne ideje in njene 

inovativne upodobitve (emocionalnost, domišljija), v okviru izraznih možnosti 

računalniškega programa ‒ izbor po lastni presoji ter razvoj lastne strategije za izvedbo 

likovne tehnike (domišljija), ter prilagajanje oblikovalnih zakonitosti, likovno izraznih 

sredstev (individualnost izraza).  

Trditev 3,  

fleksibilnost, 

drugi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 8 38,1 0 0 8 13,1 
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Se strinjam.  3 15 5 23,8 14 70 22 36,1 

Se zelo strinjam.  17 85 8 38,1 6 30 31 50,8 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 66: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost. 

V likovnih delih opazimo nove ideje in izvedene kombinacije, nastale na osnovi lastnih 

opažanj in domišljije pri upodobitvi motiva in izvedbi likovne tehnike ter neobičajen, 

samosvoj način vgrajevanja spoznanih likovnih pojmov v likovno izražanje (odkritje novih 

izraznih oblik).  

Trditev 4, 

fluentnost, 

drugi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 4 19 0 0 4 6,5 

Se strinjam.  5 25 12 57,1 15 75 32 52,5 

Se zelo strinjam.  15 75 5 23,8 5 25 25 41 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 67: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 

V likovnih delih opazimo inovativno upodobitev likovnega motiva (brez vsakih vzorov), 

neobičajne in redke ideje (emocionalnost, občutljivost zaznavanja, domiselno in nevsakdanjo 

uporabo likovnih materialov in pripomočkov (likovni spomin) ter nenavadnost v 

povezovanju likovnih pojmov, likovnih materialov in motiva (duhovitost izvedbe likovne 

naloge).  

Trditev 5, 

originalnost,  

drugi akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 
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Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Se strinjam.  2 10 14 66,7 20 100 36 59 

Se zelo strinjam.  18 90 7 33,3 0 0 25 41 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 68: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 

V likovnih delih opazimo snovanje idej in upodobitev likovnega motiva na zasnovi 

subjektivnih zaznav, čustev in domišljije (ni stereotipnih rešitev), individualno izvedbo 

likovne tehnike na zasnovi vizualnih vtisov in lastnega raziskovanja programskih možnosti 

ter spretno povezavo že poznanih likovnih pojmov z na novo spoznanimi na osnovi likovne 

izkušnje in domišljije ter zavestno snovanje nečesa novega (preoblikovanje).  

Trditev 6, 

redefinicija,  

drugi akcijski krog  

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 4 19 0 0 4 6,5 

Se strinjam.  0 0 10 47,6 20 100 30 49,2 

Se zelo strinjam.  20 100 7 33,3 0 0 27 44,3 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

O učenčevi občutljivosti za probleme so se vsi učitelji strinjali (98,4 %), saj so učenci močno 

doživeli problematiko ohranjanja in varovanja kulturne krajine, domiselno ter občutno 

preoblikovali krajino. Učenci so dobro izkoristili izrazne možnosti programskega orodja ter pri 

preoblikovanju fotografije Štanjela z okolico uporabljali različne programske funkcije z 



 

- 187 - 

namenom odkrivanja sprememb v prostoru. Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala v 

popolnosti (100 %), učitelj B pa za večino učencev (95,2 %). V likovnih delih opazimo izvirno 

preoblikovanje krajine s pomočjo razpoložljivega programskega orodja. Učitelja A in C sta se 

z navedenim strinjala v popolnosti (100 %), učitelj B pa se ni strinjal popolnoma (95,2 %). 

Učitelji so tako potrdili, da so učenci dojeli pomen odgovornega odnosa do kulturne krajine, ob 

enem pa so se izkazali pri individualnosti (86,6 %). Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala 

v popolnosti (100 %), učitelj B pa se je strinjal za več kot polovico učencev (61,9 %). Učenci 

so ideje snovali na osnovi lastnih opažanj v okolju in na osnovi lastne domišljije, so potrdili vsi 

učitelji (93,5 %). Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala 100 %, učitelj B pa se je strinjal 

le 80,9-odstotno. V likovnih delih je tako mogoče opaziti ustvarjalno uporabo programskih 

operacij za prikaz perspektive, povečevanje ali pomanjševanje posameznih elementov stavb, 

uporabo barvnih in svetlostih kontrastov na fasadah stavb ter uporabo orodja, ki omogoča delno 

prekrivanje. Učenci so se izkazali v snovanju lastnih idej v preoblikovanju različnih stavb – 

ustvarili so nove, svojstvene celote, kot je grad, tovarna, hotel, letališče ter našli rešitev za 

učinkovitejšo izrabo energije. Učitelji so se tudi strinjali (93,5 %), da so se učenci izkazali z 

neobičajnimi idejami in znali izkoristiti programsko opremo ter vgraditi v pokrajino elemente, 

kar opozarja na zavedanje učencev o premišljenosti pri novogradnjah in prenovi arhitekturne 

dediščine oziroma ohranjanju in varovanju kulturne krajine. Učitelja A in C sta se z navedenim 

strinjala v popolnosti (100 %), učitelj B pa se je strinjal za večino učencev (80,9 %). 

 

Ocene učiteljev na trditve o ustvarjalnih komponentah kažejo na izjemno pozitivno oceno. Da 

je večina izdelkov celotnega razreda ustvarjalnih, sta ocenila učitelja A in C, učitelj B pa je 

izrazil nekaj dvomov. 

Naslednji izdelki kažejo ustvarjalnost, doživeto odkrivanje sprememb v prostoru in 

razumevanje problematike kulturne krajine, spretnost pri uporabi izraznih možnosti 

programskega orodja ter kritičnost do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.   
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Učenca sta v fotografijo Štanjela (grafika 1)  

umestila veliko stekleno stolpnico in industrijski 

objekt, do katere vodi široka avtocesta. Premišljeno 

sta posegla v prostor z neustreznimi objekti in 

opozorila na katastrofo posega. Spletno sta izrabila 

možnosti programske opreme, saj sta objekte 

umestila tako, da npr. cestni ovinek izginja za 

stavbami, del stolpnice je zakrit za krošnjami 

dreves, deli stavb se smiselno prekrivajo ipd. 

Učenca sta pri vrednotenju likovnega izdelka 

pojasnila prikazano problematiko in kritično 

obsodila takšen poseg v okolje, s tem pa pokazala 

ozaveščenost za ohranjanje in varovanje zaščitene 

kulturne krajine.  

Podobno, kot smo opazili poznavanje problematike 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine na 

predhodni grafiki, opazimo tudi na grafiki 2.  

Izstopa namerno rušenje naravne harmonije 

pokrajine z umeščanjem objektov – sodobno cesto, 

veliko stekleno stavbo, rdečo ter modro stavbo in 

reklamnim panojem. Učenca sta znala izrabiti 

programsko opremo, saj sta cesto vključila tako, da 

se smer poti nadaljuje, stavbe so delno prekrite s 

krošnjami dreves, obeležja so smiselno postavljena 

ob cesto. Učenca sta vnesla elemente, ki izrazito 

kvarijo podobo Štanjela. Pri vrednotenju likovnega 

izdelka sta kritično predstavila problematiko 

poseganja v kulturno krajino – poudarila sta 

predvsem barvito cesto, hrup, ki moti tišino kraja, 

barvite fasade stavb, neprimerno velikost objektov 

ter neprimerne sodobne materiale.  

Učenca, ki sta oblikovala grafiko 3, sta dobro 

izkoristila možnosti računalniškega orodja, ko sta 

 

Slika 77: Grafika 1. 

 

 

 

 

 

 

Slika 78: Grafika 2. 
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naslikala oblake ter dim. Dodala sta dimnik, stavbe 

in cesto ter s tem opozorila na zastrupljanje 

zdravega okolja. Učenca sta spretno in 

kompozicijsko dobro preoblikovala pokrajino. Pri 

vrednotenju likovnega izdelka pa sta kritično 

pojasnila tudi problem uporabe materialov, ki 

odstopajo od tradicionalnih. Predstavila sta tudi 

primere novogradenj iz lastnega okolja, za katere sta 

menila, da preveč izstopajo z obliko, dimenzijo in 

barvo fasad.     

Na grafiki 4 sta učenca izkazala veliko domišljije; 

iz fotografij stavb sta inovativno ustvarila grad in ga 

postavila v center Štanjela. S postavitvijo steklenih 

objektov sta na duhovit način popolnoma 

spremenila podobo kraja, kjer prevladujejo sodobni, 

veliki in barvni objekti. Dobro sta izrabila možnosti 

programskega orodja, objekte sta prekrila, 

spreminjala njihovo obliko in velikost. Pri 

vrednotenju likovnega izdelka sta učenca več 

pozornosti posvetila predstavitvi lastne domišljije in 

podobi kraja, manj pa predstavitvi problematike 

ohranjanja in varovanja kulturne krajine.  

Učenca sta pri oblikovanju računalniške grafike 5 

močno posegla v pokrajino Štanjela in jo v 

popolnosti preoblikovala. Pozornost sta 

osredotočila na nizanje elementov po površini ter na 

preoblikovanje okolice z uporabo barvnih filtrov 

slikarskih orodij. Ustvarila sta mavrični kraj, ki ga 

bremeni teža viadukta z avtocesto in velika modra 

stavba na levi strani. Učenca sta zopet sledila bolj 

domišljijski preobrazbi kraja, manj pa sta bila 

pozorna na ohranjanje in varovanje kulturne krajine. 

Sta pa se izkazala v kritičnem pojasnjevanju 

 

Slika 79: Grafika 3. 

 

 

 

 

Slika 80: Grafika 4. 

 

 

 

 

 

Slika 81: Grafika 5. 
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problemov ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine v okolici šole, kjer so nekatere starejše 

stavbe potrebne prenove.  

Učenca sta pri oblikovanju grafike 6 uporabila 

likovni material, ki sta ga poiskala na spletu. V 

krajino sta premišljeno vgradila uporabne objekte. 

Pozorno sta jih vključila in ohranila ravnovesje. Pri 

vrednotenju sta poudarila skrb za obnovljive vere 

energij (vetrnico in sončne kolektorje) ter stolp, na 

katerem prebivalci pridelujejo različne rastline. 

Glede umestitve takšnih objektov v kulturno krajino 

sta bila kritična. Več pozornosti sta namenila tudi 

problematiki ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine v kraju, v katerem živita.  

Učenca, ki sta oblikovala računalniško grafiko 7, sta 

prav tako slikovni material poiskala na spletu. 

Podobo Štanjela sta popolnoma porušila, saj sta v 

osrčje kraja in na vznožje hriba postavila 

nebotičnika in barvite, sodobne stavbe. S pomočjo 

programskega orodja sta naslikala tudi letalo, ki je 

tik pred tem, da se zaleti v nebotičnik, kar kaže na 

katastrofo preoblikovanega kraja. Učenca sta pri 

vrednotenju izdelka predstavila neprimerne posege 

v okolje, ki mnogokrat spominjajo na katastrofe v 

okolju, tako v Sloveniji kakor tudi v domačem 

kraju.   

 

 

 

 

Slika 82: Grafika 6. 

 

 

 

 

Slika 83: Grafika 7. 

 

 

3.3.6.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Za ugotavljanje zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine so učenci po končanju likovne naloge izpolnili vprašalnik s 
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trditvami o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. Analiza vprašalnika je predstavljena po 

posameznih trditvah – vprašanjih zaprtega in odprtega tipa.  

 

Tabela 69: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 1. 

Katera od stanovanjskih hiš na fotografijah bolj sodi v podeželsko okolje? Obkroži črko ob 

fotografiji tiste hiše, ki je po tvojem mnenju primernejša. 

 

Slika 84: Sodobna stavba na podeželju A.                      

 

Slika 85: Sodobna stavba na podeželju B.                      

Trditev 1 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Stanovanjska hiša A 0 0 5 25 0 0 5 8,6 

Stanovanjska hiša B 18 90 12 60 18 100 48 82,8 

Brez odgovora 2 10 3 15 0 0 5 8,6 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

Kar 82,8 % vseh učencev je ocenilo, da stanovanjska stavba B bolj sodi v podeželsko okolje, 

saj z dimenzijo, barvo in materialom sledi identiteti stavb, značilnih za določeno okolje, ob 

enem pa izraža svojo posebnost in izvirnost – od tega 100 % učencev razreda C in 90 % učencev 

razreda A. Skoraj tretjina učencev razreda B (25 %) pa je primernost pripisalo stanovanjski hiši 

A, ki s svojo obliko in barvo fasade izstopa v okolju in tako razvrednoti identiteto določene 

krajine. 
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Tabela 70: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 2. 

Katera stanovanjska hiša na fotografijah se ti zdi najbolj zanimiva? Obkroži samo eno črko.  

 

Slika 86: Sodobna stavba na podeželju 

A.  

 

Slika 87: Sodobna stavba na podeželju 

B.  

 

Slika 88: Prenovljena stavba na 

podeželju C. 

Trditev 2  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Stanovanjska hiša A  1 5 4 20 6 33,3 11 19 

Stanovanjska hiša B  16 80 13 65 10 55,5 39 67,2 

Stanovanjska hiša C  3 15 2 10 1 5,6 6 10,3 

Brez odgovora 0 0 1 5 1 5,6 2 3,4 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

 

Vse stanovanjske stavbe izvirajo iz slovenskega podeželja. Učence je najbolj pritegnila 

stanovanjska stavba B (67,2 %), ki predstavlja identitetno prepoznavno sodobno stanovanjsko 

hišo, najmanj pa stanovanjska stavba C, ki predstavlja ustrezno prenovljeno hišo (10,3 %). 

Stanovanjska stavba A, ki predstavlja neprimerno novogradnjo, ki s svojo obliko, barvo in 

drugim okrasjem izstopa v podeželskem okolju, pa je pritegnila pozornost 19 % učencev, od 

tega največ v razredu C (33,3 %). 

 

Tabela 71: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 3. 

Zaradi gradnje cest, železnice, širjenja kamnolomov, gradnje jezov in podobno je včasih 

potrebno stavbo (stanovanjsko hišo, cerkev, tovarno, tempelj), ki je zelo pomembna in ima 

zato status kulturne dediščine, odstraniti.  
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A) Pomembno stavbo, če je le mogoče, je treba ohraniti, zato jo je treba prestaviti na drugo 

mesto (kot na fotografiji A) ali jo natančno razstaviti in jo na drugem mestu ponovno 

sestaviti (kot na fotografiji B), saj tako stavba ostane oblike in materialov, kot je bila 

prvotno zgrajena.  

B) Takšno stavbo je treba porušiti in na drugem mestu zgraditi sodobno stavbo z isto 

namembnostjo.  

C) Takšno stavbo je treba porušiti in na novem mestu zgraditi novo stavbo, ki bo enake 

oblike kot stara in jo umetno postarati. 

 

Slika 89: Premestitev cerkve, Leipzig, Nemčija (A).        

 

Slika 90: Premestitev templja Abu Simbel, Egipt (B).  

Trditev 3 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Odgovor A 12 60 9 45 5 27,8 26 44,8 

Odgovor B 3 15 5 25 5 27,8 13 22,4 

Odgovor C 4 20 2 10 2 11,1 8 13,8 

Brez odgovora 1 5 4 20 6 33,3 11 19 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

Odgovori na trditev, ali učenci razmišljajo o neponovljivosti, materialni originalnosti ali 

avtentičnosti kulturne dediščine, kažejo, da je manj kot polovica vseh učencev (44,8 %) 

obkrožila odgovor, ki opravičuje posege na osnovi originalnosti materialov ali avtentičnosti 

kulturne dediščine, največ iz razreda A (60 %), najmanj pa iz razreda C (27,8 %). 22,4 % 

učencev meni, da je potrebno objekte arhitekturne dediščine, ki jim grozi propad zaradi 

družbenega napredka, porušiti in na drugem mestu zgraditi sodobno stavbo z isto 



 

- 194 - 

namembnostjo. 13,8 % učencev pa meni, da je takšno stavbo treba porušiti in na novem mestu 

zgraditi novo, ki bo enake oblike kot stara ter jo umetno postarati. 

Učenci so pokazali, da v okolju prepoznajo stavbe, ki s svojo obliko, dimenzijo in barvo fasade 

ne sodijo v podeželsko okolje. Učenci so prav tako prepoznali sodobno stanovanjsko stavbo, ki 

sledi identiteti pokrajine ter jo ocenili kot najzanimivejšo. V odgovorih učencev pa smo 

zasledili nerazumevanje originalnosti oziroma neponovljivosti materialne kulturne dediščine 

ter avtentičnosti ‒ v materialnem smislu kot tudi idejnemu, sporočilnemu smislu kulturne 

dediščine (Stanley-Price, King, 2009, Sapač, 2008).   

 

 Analiza vprašalnika za učitelje  

 

Učitelji so po drugi končani nalogi izpolnili vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli osvetliti 

njihovo videnje o izvedbi učne ure.  

 

Tabela 72: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji drugega akcijskega kroga. 

Trditve ‒ metode dela 1 2 3 4 5 

Metoda razvijanja lastne senzibilnosti je večino učencev 

spodbudila k aktivnemu razmišljanju o posebnostih 

»prenove« in »novogradnje«. 

   C A, B 

Metoda razvijanja lastne senzibilnosti je učencem 

omogočala poglobljeno spoznavanje likovnih pojmov. 
    B, C A 

Metoda razvijanja lastne senzibilnosti je učence 

usmerila k razmišljanju o lastnem okolju (npr. učenec je 

pomislil tudi na takšne stavbe v lastnem kraju). 

    
A, 

B, C 

Pri demonstriranju osnovnih programskih operacij so 

učenci dojeli izrazne možnosti. 
    

A, 

B, C 

Z razlago, pogovorom, demonstracijo miselnega vzorca 

ter predstavitvijo videa so učenci razumeli predstavljeni 

pojem »kulturna krajina«. 

   A B, C 
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Z razlago, pogovorom, demonstracijo miselnega vzorca 

ter videa so učenci razumeli pojem »dediščinska 

kulturna krajina«. 

  B  A, C  

Z razlago, pogovorom in prikazom slikovnega gradiva 

so učenci razumeli posebnosti različnih prenov kulturne 

dediščine. 

   
A, 

B, C 
 

Z razlago, pogovorom in prikazom slikovnega gradiva 

so učenci razumeli posebnosti »novogradnje«, ki sledi 

identiteti kulturne krajine. 

   
A, 

B, C 
 

Z razlago, pogovorom in prikazom slikovnega gradiva 

so učenci razumeli delo konservatorja-krajinskega 

arhitekta. 

  B  A, C  

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo drugega akcijskega kroga: metodo razvijanja 

lastne senzibilnosti, dokumentacijsko metodo – prikaz slikovnega gradiva, miselnega vzorca in 

videa, metodo razlage, pogovora in demonstracijo osnovnih programskih operacij 

računalniškega programa GIMP, so bile po mnenju učiteljev primerne in koristne za doseganje 

zastavljenih ciljev druge naloge.  

 

Vsi učitelji (A, B, C) so se strinjali, da so s kombinacijo metod razvijanje lastne senzibilnosti, 

prikazom slikovnega gradiva, videa, pogovora in razlago učence spodbudili k aktivnemu 

razmišljanju o posebnostih obnove, prenove in novogradnje. Prav tako so se vsi učitelji strinjali, 

da je kombinacija metod omogočila poglobljeno spoznavanje likovnih pojmov ter da jim je s 

pomočjo kombinacije metod pri učencih uspelo spodbuditi razmišljanje o podobni problematiki 

v lastnem okolju.  

Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci s pomočjo prikazanega slikovnega materiala, videa, 

razlago in pogovorom bolje razumeli pojem kulturna krajina. Učitelj B pa se ni mogel odločiti, 

če so učenci s pomočjo različnih metod razumeli tudi pojem dediščinska kulturna krajina, 

učitelja A in C pa sta se s trditvijo strinjala. Prav tako so vsi učitelji potrdili, da so učenci z 
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razlago, pogovorom in prikazom slikovnega gradiva bolje razumeli posebnosti različnih prenov 

in novogradnje. V učenčevo razumevanje posebnosti dela konservatorja-krajinskega arhitekta 

je podvomil učitelj B, učitelja A in C pa sta potrdila razumevanje s pomočjo razlage, pogovora 

in prikazanega slikovnega gradiva.  

Učitelji so tudi potrdili, da so učenci s pomočjo demonstracije osnovnih programskih operacij 

dojeli njihove izrazne možnosti.  

 

Tabela 73: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji drugega akcijskega kroga. 

Trditve – učni mediji 1 2 3 4 5 

Prikazan video v uvodnem delu je učencem omogočil 

lažjo predstavljivost likovnih pojmov ter posebnosti 

»kulturne krajine«. 

   C A, B 

Prikazan video o osrednjem delu je učencem omogočil 

lažjo predstavljivost likovnih pojmov ter posebnosti 

»dediščinske kulturne krajine«. 

   C A, B 

Prikazan slikovni material (fotografije) je učencem 

omogočil predstavljivost primerne in neprimerne  

»prenove« in »novogradnje«. 

   A, B C 

S preglednim miselnim vzorcem (razpredelnico) so 

učenci doumeli vrste kulturne dediščine in njene 

posebnosti. 

   
A, 

B, C 
 

Prikazan video je bil učencem dovolj zanimiv.    A, C B 

Prikazan slikovni material (fotografije) je bil učencem 

dovolj zanimiv. 
   C A, B 

Prikazana videa sta učencem omogočila doživljanje in 

razumevanje predstavljenega likovnega motiva. 
   C A, B 

Prikaz slikovnega gradiva je učence spodbudil k iskanju 

lastnih rešitev za upodobitev motiva. 
   C A, B 



 

- 197 - 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Tudi v okviru prikazanega gradiva so se vsi učitelji strinjali, da sta prikazana videa v uvodnem 

in osrednjem delu učne ure učencem omogočila lažjo predstavljivost likovnih pojmov, dojeli 

pa so tudi, kaj je (dediščinska) kulturna krajina. Prav tako so vsi učitelji potrdili, da so 

predstavljene fotografije učencem omogočile razumevanje posledic različnih posegov v 

pokrajini. Strinjali so se tudi s trditvijo, da je miselni vzorec (razpredelnica) učencem omogočila 

poglobljeno razumevanje posebnosti kulturne dediščine. Prikazana videa in fotografije pa so 

učence pritegnili ter omogočili doživljanje in razumevanje likovnega motiva.  

 

Tabela 74: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji drugega akcijskega kroga. 

Trditve – likovni material (medij) 1 2 3 4 5 

Učenci so razumeli posebnosti programskega orodja in 

uspešno realizirali računalniško grafiko.   
   A, C B 

Oblikovanje računalniške grafike je učence pritegnilo.    B, C A  

Obravnava problematike računalniške grafike je bila 

primerna starostni stopnji učencev. 
    

A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci razumeli možnosti programskega orodja in ga uspešno 

uporabili pri realizaciji likovne naloge. Prav tako so se strinjali, da je učence oblikovanje 

računalniške grafike potegnilo ter da je bila obravnava problematike računalniške grafike 

primerna učenčevi starostni stopnji.  
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Tabela 75: Odgovora učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji drugega akcijskega kroga. 

Trditvi – način likovnega izražanja 1 2 3 4 5 

Učenci so doživeli likovni motiv (po predstavah in 

domišljiji), ga razumeli in uspešno upodobili. 
  C B A 

Posredovani likovni motiv je učence pritegnil.   

 
  C  A, B 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učitelj C se ni mogel odločiti, ali je učence preoblikovanje krajine Štanjela pritegnilo in ali je 

upodabljanje »po predstavah in domišljiji« omogočilo sproščeno snovanje idej in izoblikovanje 

izvirne računalniške grafike. Učitelja A in B pa sta se s trditvijo strinjala.  

 

Tabela 76: Odgovor učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji drugega akcijskega kroga. 

Trditev – oblika dela 1 2 3 4 5 

Oblika dela ‒ delo v dvojicah ‒ je bila primerna, saj je 

učencem omogočila izmenjavo mnenj in idej pri 

realizaciji likovne naloge. 

   
A, 

B, C 
 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Vsi učitelji so ocenili, da je delo v dvojicah učence pritegnilo, saj sta se sošolca pri oblikovanju 

likovne naloge lahko dopolnjevala oziroma izmenjavala mnenja in ideje.  

 

 Analiza vprašalnika za učence  

 

Na končanem drugem akcijskem krogu smo zaprosili 61 učencev, da so odgovorili na 

zastavljena vprašanja v vprašalniku. Pri interpretaciji smo se osredotočili na sklope trditev o 
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metodah dela, učnih medijih, likovnem materialu (mediju), načinih likovnega izražanja in 

obliki dela, s pomočjo katerih smo želeli osvetliti učenčevo videnje o izvedbi likovne naloge. 

 

Tabela 77: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 

Z zanimanjem sem sledil prikazu fotografij primerne in neprimerne prenove arhitekturne 

dediščine ter novogradenj. 

Trditev 1 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 6 30 0 0 6 9,8 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 1 5 1 1,6 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

13 61,9 3 15 10 50 26 42,6 

Se strinjam.  6 28,6 4 20 6 30 16 26,2 

Se zelo strinjam.  2 9,5 7 35 3 15 12 19,7 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 78: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 

Učitelj je s prikazom fotografij primernih in neprimernih stavb, ki jih zasledimo v okolju, pri 

meni vzbudil željo po opazovanju svoje okolice. 

Trditev 2 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 4 19 3 15 3 15 10 16,4 

Se ne strinjam.  7 33,3 2 10 6 30 15 24,6 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

1 4,9 3 15 7 35 11 18 

Se strinjam.  4 19 7 35 2 10 13 21,3 

Se zelo strinjam.  5 23,8 5 25 2 10 12 19,7 
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Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 79: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 

Učitelj je s fotografijami in pogovorom predstavil, da je mogoče s pomočjo strokovnjakov 

uspešno prenoviti staro stavbo, v kateri lahko sodobno živimo (kot v novi stavbi). 

Trditev 3 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 4 20 0 0 5 8,2 

Se ne strinjam.  3 14,3 2 10 0 0 5 8,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 5 6 30 7 11,5 

Se strinjam.  7 33,3 3 15 7 35 17 27,8 

Se zelo strinjam.  10 47,6 10 50 7 35 27 44,3 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 80: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 

Učitelj je s fotografijami in pogovorom prikazal, da je mogoče zgraditi sodobno novogradnjo, 

ob enem pa z obliko, velikostjo, odprtinami in barvo upoštevati druge (starejše) stavbe v 

okolici tako, da s sodobno stavbo ne porušimo videza kulturne krajine. 

Trditev 4 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 4 19 2 10 0 0 6 9,8 

Se ne strinjam.  1 4,8 0 0 3 15 4 6,6 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 19 2 10 2 10 8 13,1 

Se strinjam.  3 14,3 3 15 6 30 12 19,7 

Se zelo strinjam.  9 42,8 13 65 9 45 31 50,8 
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Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 81: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 

Z učiteljevo predstavitvijo posebnosti kulturne krajine razumem, kaj pomeni kulturna 

krajina. 

Trditev 5 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 4 19 1 5 1 5 6 9,8 

Se ne strinjam.  0 0 5 25 1 5 6 9,8 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 3 15 3 15 13 21,3 

Se strinjam.  6 28,6 5 25 9 45 20 32,8 

Se zelo strinjam.  4 19 6 30 6 30 16 26,2 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 82: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 

Z učiteljevo predstavitvijo posebnosti dediščinske kulturne krajine razumem pomen 

dediščinske kulturne krajine. 

Trditev 6 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 3 15 0 0 4 6,6 

Se ne strinjam.  5 23,8 4 20 2 10 11 18 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 14,3 4 20 7 35 14 23 

Se strinjam.  7 33,3 0 0 8 40 15 24,6 

Se zelo strinjam.  5 23,8 9 45 3 15 17 27,8 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 
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Tabela 83: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 

Z učiteljevo predstavitvijo različnih prenov razumem, kaj pomeni prenova arhitekturne 

dediščine.   

Trditev 7 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 3 14,3 3 15 0 0 6 9,8 

Se ne strinjam.  2 9,5 3 15 2 10 7 11,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

2 9,5 1 5 4 20 7 11,5 

Se strinjam.  6 28,6 2 10 6 30 14 23 

Se zelo strinjam.  8 38,1 11 55 8 40 27 44,2 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 84: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 

Z učiteljevo predstavitvijo razumem posebnosti novogradnje (nove stavbe), ki sodi v 

kulturno krajino. 

Trditev 8 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 3 15 1 5 5 8,2 

Se ne strinjam.  3 14,3 1 5 3 15 7 11,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 4 20 5 25 16 26,2 

Se strinjam.  3 14,3 4 20 9 45 16 26,2 

Se zelo strinjam.  7 33,3 8 40 2 10 17 27,8 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 
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Tabela 85: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 

Učitelj mi je s predstavitvijo posebnosti ohranjanja in varovanja dediščinske kulturne krajine 

vzbudil zavest o njenem ohranjanju in varovanju. 

Trditev 9 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 3 15 2 10 6 9,8 

Se ne strinjam.  4 19 0 0 3 15 7 11,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 23,8 5 25 5 25 15 24,6 

Se strinjam.  6 28,6 5 25 6 30 17 27,8 

Se zelo strinjam.  5 23,8 7 35 4 20 16 26,2 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 86: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 

Z učiteljevo predstavitvijo dejavnosti konservatorja-krajinskega arhitekta vem, kaj dela 

konservator-krajinski arhitekt. 

Trditev 10 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 9,5 4 20 1 5 7 11,5 

Se ne strinjam.  5 23,8 2 10 3 15 10 16,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

2 9,5 4 20 5 25 11 18 

Se strinjam.  7 33,3 1 5 8 40 16 26,2 

Se zelo strinjam.  5 23,8 9 45 3 15 17 27,8 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 
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Tabela 87: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 

Učitelj je nazorno prikazal osnovne programske operacije za oblikovanje likovne naloge.   

Trditev 11 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 4 20 0 0  4 6,6 

Se ne strinjam.  3 14,3 2 10 0 0 5 8,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

1 4,8 2 10 8 40 11 18 

Se strinjam.  7 33,3 5 25 7 35 19 31,1 

Se zelo strinjam.  10 47,6 7 35 5 25 22 36,1 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

V prvem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o razvijanju učenčeve občutljivosti za 

primerne in neprimerne posege v pokrajini. Analiza je pokazala, da je skoraj polovica učencev 

(45,9 %) z zanimanjem sledila prikazu fotografij primerne in neprimerne prenove in 

novogradenj, 42,6 % učencev pa se ni moglo odločiti, če so jih prikazi na fotografijah pritegnili. 

Najbolj neodločeni so bili učenci razreda A (61,9 %). Na vprašanje, če je učitelju uspelo preko 

prikazov na fotografijah v njih vzbuditi željo po opazovanju lastne okolice in v njenem 

odkrivanju primernih in neprimernih posegov, so učenci bili enakovredno razdeljeni – 41 % 

učencev je s trditvijo soglašalo, 41 % pa se s trditvijo ni strinjalo.   

Večina učencev (72,1 %) je pritrdila, da je učitelju s pomočjo fotografij in pogovora uspelo 

predstaviti, da je mogoče s pomočjo strokovnjakov uspešno prenoviti starejšo stavbo tako, da 

je življenje v njej prilagojeno sodobnim potrebam. S trditvijo se je strinjalo največ učencev 

razreda B (75 %), prav tako pa se največ učencev razreda B (30 %) s trditvijo ni strinjalo. 

Učenci so pozitivno ocenili tudi trditev (70,5 %), da je učiteljem uspelo učencem predstaviti 

posebnosti novogradenj, ki s svojo dimenzijo, obliko in barvo ne porušijo videza določene 

kulturne krajine. Trditev so najbolj podprli učenci razreda B (80 %), najmanj pa učenci razreda 

A (23,8 %).  

Razumevanje pojmov kulturne krajine in dediščinske kulturne krajine je izkazala polovica 

učencev (52,4 %), od tega največ v razredu A (57,1 %), najmanj pa v razredu B (35 %). Da 
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učenci razlikujejo različne posege pri prenovi arhitekturne dediščine, se je izkazalo kar pri 67,2 

%, največ v razredu C, najmanj pa v razredu B (30 %). Posebnosti dejavnosti konservatorja-

krajinskega arhitekta je razumelo 54 % učencev. Enak odstotek učencev je menil, da je učitelj 

s predstavitvijo problematike ohranjanja in varovanja dediščinske kulturne krajine v njih uspel 

vzbuditi zavest o njenem ohranjanju in varovanju. Najbolj so se s trditvijo strinjali učenci 

razreda B (60 %), v razredu C pa se s trditvijo ni strinjalo 25 % učencev.  

Več kot polovica učencev se je tudi strinjala (67,2 %), da je bila nazorna učiteljeva predstavitev 

uporabe osnovnih programskih operacij. V razredu A je to potrdilo 80,9 % učencev.   

 

Tabela 88: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 

Prikazani video na samem začetku učne ure mi je vzbudil zanimanje za predstavitev kulturne 

krajine. 

Trditev 12 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 4 20 1 5 6 9,8 

Se ne strinjam.  1 4,8 1 5 4 20 6 9,8 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 4 20 5 25 16 26,2 

Se strinjam.  4 19 7 35 7 35 18 29,5 

Se zelo strinjam.  8 38,1 4 20 3 15 15 24,6 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 89: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 

Prikazan video o Štanjelu mi je vzbudil zanimanje za predstavitev dediščinske kulturne 

krajine. 

Trditev 13 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 6 28,5 3 15 1 5 10 16,4 
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Se ne strinjam.  1 4,8 2 10 4 20 7 11,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 28,5 5 25 6 30 17 27,8 

Se strinjam.  5 23,8 3 15 4 20 12 19,7 

Se zelo strinjam.  3 14,3 7 35 5 25 15 24,6 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 90: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 

S predstavljenimi fotografijami sem lažje spoznal posebnosti posegov v arhitekturno 

dediščino in kulturno krajino. 

Trditev 14 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 2 10 0 0 3 4,9 

Se ne strinjam.  1 4,8 3 15 1 5 5 8,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 19 2 10 3 15 9 14,7 

Se strinjam.  6 28,5 3 15 8 40 17 27,8 

Se zelo strinjam.  9 42,8 10 50 8 40 27 44,3 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 91: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 

S predstavljenim miselnim vzorcem kulturne dediščine sem lažje dojel različne vrste kulturne 

dediščine in njene posebnosti. 

Trditev 15 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 1 5 1 5 2 3,3 

Se ne strinjam.  5 23,8 3 15 4 20 12 19,7 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 28,5 3 15 5 25 14 23 

Se strinjam.  7 33,3 5 25 4 20 16 26,2 

Se zelo strinjam.  3 14,3 8 40 6 30 17 27,8 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 92: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 

Predstavljene fotografije različnih posegov v kulturno krajino so mi omogočile ustvariti 

lastno zamisel za rešitev likovne naloge. 

Trditev 16 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 1 5 2 10 4 6,6 

Se ne strinjam.  2 9,5 1 5 2 10 5 8,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 4 20 5 25 16 26,2 

Se strinjam.  8 38,1 8 40 6 30 22 36 

Se zelo strinjam.  3 14,3 6 30 5 25 14 23 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

V drugem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o uporabljenih učnih medijih. 

Prikazan video v uvodnem delu je pri polovici učencev (54,1 %) vzbudil zanimanje za 

predstavitev kulturne krajine. Največ zanimanja smo zabeležili v razredu A (57,1 %). Veliko 

učencev se ni moglo odločiti za odgovor (26,2 %), v razredu A 33 %, v razredu C pa 25 %. 

Manj kot polovici učencev (44,3 %) je prikazan video vzbudil zanimanje za dediščinsko 

kulturno krajino. 27,9 % učencev se ni strinjalo s trditvijo, da jih je video o Štanjelu v zadostni 

meri pritegnil, 27,8 % učencev pa se za odgovor ni moglo odločiti. Vsekakor pa so fotografije 

večini učencev (72,1 %) omogočile lažje spoznavanje neprimernih posegov v arhitekturno 

dediščino in kulturno krajino, kar je potrdilo 80 % učencev razreda C ter 71,3 % učencev 

razreda A.  
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Več kot polovica učencev (54 %) je potrdila, da so s predstavljenim miselnim vzorcem o 

kulturni dediščini lažje razumeli različne vrste kulturne dediščine in njene posebnosti. To je 

potrdilo 65 % učencev iz razreda B, 28,5 % učencev iz razreda A pa se ni moglo odločiti za 

odgovor.  

Več kot polovica učencev (59 %) pa je pritrdila, da so jim predstavljene fotografije različnih 

posegov v kulturno krajino omogočile ustvariti zamisel za rešitev likovne naloge. To je potrdilo 

70 % učencev razreda B, 33,3 % učencev razreda A pa se za odgovor ni moglo odločiti, 20 % 

učencev razreda C pa se s trditvijo ni strinjalo.  

 

Tabela 93: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 

Računalniška grafika me je pritegnila k oblikovanju. 

Trditev 17 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 0 0 1 5 2 3,3 

Se ne strinjam.  1 4,8 1 5 3 15 5 8,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 2 10 5 25 14 22,9 

Se strinjam.  4 19 6 30 4 20 14 22,9 

Se zelo strinjam.  8 38,1 11 55 7 35 26 42,6 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 94: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 

Večkrat bi želel oblikovati likovne izdelke s pomočjo računalnika. 

Trditev 18 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 4,8 1 5 1 5 3 4,9 

Se ne strinjam.  1 4,8 1 5 1 5 3 4,9 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 14,3 5 25 7 35 15 24,6 

Se strinjam.  4 19 2 10 4 20 10 16,4 

Se zelo strinjam.  12 57,1 11 55 7 35 30 49,2 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

V tretjem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o računalniku kot pripomočku za 

oblikovanje grafike. 65,5 % učencev je izvedba grafike s pomočjo računalnika pritegnila. 

Največjo navdušenost so pokazali učenci razreda B (85 %), najmanj pa učenci v razredu C (20 

%). Učenci razreda A pa se niso mogli odločiti (33,3 %). 65,6 % učencev se je strinjalo, da bi 

večkrat želeli oblikovati likovni izdelek s pomočjo računalnika. V tej trditvi so izstopali učenci 

razreda A (70,1 %).  

 

Tabela 95: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 

Predstavljen naslov likovnega motiva mi je spodbudil željo za upodabljanje.    

Trditev 19 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 4 19 8 40 3 15 15 24,6 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 6 30 6 9,8 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 33,3 4 20 4 20 15 24,6 

Se strinjam. 6 28,6 4 20 5 25 15 24,6 

Se zelo strinjam.  4 19 4 20 2 10 10 16,4 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Tabela 96: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 

Predstavljene fotografije neprimerne prenove in novogradnje so mi omogočile lažje snovanje 

idej za upodobitev neprimernega posega v dediščinsko kulturno krajino Štanjela. 
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Trditev 20 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 2 10 0 0 2 3,3 

Se ne strinjam.  6 28,5 0 0 4 20 10 16,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 19 5 25 10 50 19 31,1 

Se strinjam.  8 38,1 4 20 3 15 15 24,6 

Se zelo strinjam.  3 14,3 9 45 3 15 15 24,6 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

V četrtem sklopu vprašanj smo analizirali trditve o načinih likovnega izražanja. Kar 34,4 % 

učencev se ni strinjalo, da jim je preoblikovanje Štanjela po predstavah in domišljiji spodbudilo 

željo po oblikovanju. Tako je menilo največ učencev v razredu C (45 %). S trditvijo se je 

strinjalo skupaj 41 % učencev, od tega največ v razredu B (40 %). Najbolj neodločeni pa so bili 

učenci v razredu A (33,3 %). Skoraj polovica učencev (49,2 %) pa je menila, da je s pomočjo 

prikazanih fotografij neprimerne prenove in novogradenj lažje snovala ideje in izdelala 

domišljijsko podobo kraja. Največ učencev je to potrdilo v razredu B (65 %), najmanj pa v 

razredu A (28,5 %). Kar 31,1 % učencev se ni moglo odločiti za odgovor, od tega kar 50 % v 

razredu C.  

 

Tabela 97: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 

Delo v dvojicah je bilo zanimivo, saj sva se s sošolcem pri izdelavi likovne naloge 

dopolnjevala.    

Trditev 21 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 2 10 3 15 5 8,2 

Se ne strinjam.  3 14,3 2 10 1 5 6 9,8 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 14,3 2 10 2 10 7 11,5 

Se strinjam.  7 33,3 2 10 7 35 16 26,2 

Se zelo strinjam.  8 38,1 12 60 7 35 27 44,3 

Skupaj  21 100 20 100 20 100 61 100 

 

Učence smo tudi vprašali, kaj menijo o delu v dvojicah. Okoli 70 % učencev  je bilo navdušenih 

nad delom v dvojicah, saj so se lahko dopolnjevali pri izvedbi naloge.  

 

Okoli 50 % učencev je menilo, da jim učitelj s prikazom fotografij neprimernih posegov v 

okolju ni vzbudil želje po večjem raziskovanju lastne okolice. 70 % učencev je menilo, da je 

učitelj s pomočjo fotografij nazorno predstavil, kako je mogoče s pomočjo strokovnjakov 

uspešno prenoviti staro stavbo tako, da ne spremenimo njene identitete, ob enem pa jo 

prilagodimo potrebam sodobnega življenja. Prav tako je 70 % učencev menilo, da jim je učitelj 

s pomočjo fotografij in razlage uspešno prikazal, da je mogoče zgraditi sodobno stavbo, ob 

enem pa z obliko, dimenzijo in barvo upoštevati druge, že obstoječe starejše stavbe in tako 

ohranjati videz kulturne krajine.   

  

V zadnjem delu vprašalnika so bila tudi odprta vprašanja. Učenci so imeli tudi možnost, da 

zapišejo, kaj naj bi učitelji v učni uri spremenili in kaj bi spremenili sami, če bi likovno nalogo 

lahko reševali še enkrat.  

 

Tabela 98: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje drugega akcijskega kroga. 

Kaj naj bi učitelj v učni uri spremenil? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Drug motiv, naloga.  3 0 1 4 
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Namenil več časa izdelovanju izdelka. 2 1 1 4 

Omogočil, da učenci sami izberejo, s kom bi delali v 

paru.  

3 0 0 3 

Vnesel več zabave.  0 2 1 3 

Poskrbel, da večkrat ustvarjajo z računalnikom.  0 2 0 2 

Omogočil vključevanje več slikovnega materiala. 1 0 0 1 

Poskrbel za boljšo računalniško opremo.   1 0 0 1 

Omogočil, da bi učenci sami izbrali motiv. 1 0 0 1 

Kaznoval učence, ki se neprimerno obnašajo.  0 1 0 1 

 

Iz tabele 98 je razvidno, da so učenci štirikrat zapisali odgovor, da bi želeli drugačen likovni 

motiv oziroma nalogo (trikrat v razredu A in enkrat v razredu C). Učenci so prav tako izrazili 

željo, da bi učitelj več časa namenil izdelovanja likovnega izdelka (dvakrat v razredu A ter 

enkrat v razredu B in C). Trikrat pa so učenci razreda A izrazili željo, da bi učitelj učencem 

omogočil, da si sami izberejo sošolca, s katerim bodo izdelovali likovno nalogo v paru.  

 

Tabela 99: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje drugega akcijskega kroga. 

Kaj bi spremenil ti, če bi lahko likovno nalogo reševal še enkrat? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Pri oblikovanju motiva bi stavbe drugače razvrstil, kaj 

odstranil, dodal.  

7 3 3 13 

Dodal fotografije, ki bi jih poiskal sam. 2 0 0 2 

Izbral bi drug motiv.  1 0 1 2 

Izbral bi drugega sošolca za delo v paru.  0 0 1 1 

Bolj bi se potrudil.  0 0 1 1 
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Naloge ne bi ponovno reševal.  0 0 1 1 

Priskrbel bolj kakovostne računalnike, saj bi nalogo 

tako izdelali hitreje in boljše.  

1 0 0 1 

Več časa bi namenil za delo (oblikovanje izdelka).  1 0 0 1 

Ogledal bi si samo video.  1 0 0 1 

 

Iz tabele 99 je razvidno, da so učenci zapisali, da bi, če bi nalogo reševali še enkrat, spremenili 

položaje stavb oziroma objektov pri preoblikovanju kraja. Največkrat so to zapisali učenci 

razreda A (sedemkrat), trikrat pa učenci razreda B in C. Učenci razreda A so tudi izrazili željo 

po lastni izbiri slikovnega materiala s spleta, česar učitelj A ni omogočil.  

 

Pri opazovanju z udeležbo smo v razredu B bili priča komentarju manjše skupine učencev, kako 

so vsebine z ljudmi in dogodki iz preteklosti potrata njihovega življenja in podobno, 

komentarjev o nezanimivosti posameznih vsebin pa v odgovorih na odprta vprašanja nismo 

zasledili. Po drugem akcijskem krogu smo tako potrdili mnenje, ki smo si ga ustvarili po analizi 

prvega akcijskega kroga, da so učence pritegnile likovno teoretske povezave z nacionalno 

kulturno dediščino.  

 

 Ugotovitve drugega kroga akcijske raziskave 

 

Ob zaključku drugega kroga akcijske raziskave smo analizirali podatke, ki smo jih dobili z 

opazovanjem v razredu, s podatki, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnikov in analize likovnih 

del.  

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo drugega kroga: metodo razvijanja lastne 

senzibilnosti, dokumentacijsko metodo – prikaz videa, fotografij ter miselnega vzorca, metodo 

razlage, pogovora  in demonstracijo osnovnih programski operacij, so bile glede na odgovore 

učiteljev na zastavljene trditve primerne in koristne za doseganje zastavljenih ciljev druge 

naloge.  
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Učitelji so ocenili, da so s kombinacijo metode razvijanje lastne senzibilnosti s pomočjo prikaza 

fotografij, videa ter pogovora in razlage učence spodbudili k aktivnemu razmišljanju o 

prenovah arhitekturne dediščine in novogradnjah, ki sledijo identiteti kulturne krajine, ter da je 

kombinacija metod omogočila poglobljeno spoznavanje likovnih pojmov. Prav tako so učitelji 

menili, da so s pomočjo različnih metod uspeli pri učencih spodbuditi razmišljanje o podobni 

problematiki v lastnem okolju. Analiza odgovorov učencev na trditve je pokazala, da učiteljem 

ni uspelo s kombinacijo metod pri več kot polovici učencev spodbuditi željo po doslednem 

opazovanju svoje okolice in odkrivanju problematike kulturne dediščine. Učitelji so ocenili, da 

so učencem s pomočjo prikazanega videa, fotografij, miselnega vzorca, v pogovoru in s 

pomočjo razlage uspeli predstaviti nove pojme, ob tem pa učence tudi uspešno ozaveščati o 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. To so potrdili tudi odgovori učencev. 

Večina učencev je menila, da so učitelji s pomočjo različnih načinov predstavitev uspeli 

predstaviti, da je mogoče s pomočjo strokovnjakov uspešno prenoviti staro stavbo tako, da ne 

spreminjamo njene identitete, prilagodimo pa jo potrebam sodobnega življenja. Menili so tudi, 

da so jim učitelji nazorno prikazali, da je mogoče zgraditi sodobno stavbo, ob enem pa z obliko, 

dimenzijo in barvo upoštevati druge, že obstoječe starejše stavbe in tako ohranjati videz 

kulturne krajine.   

Učitelji so potrdili, da so učenci s pomočjo demonstracije osnovnih programskih operacij dojeli 

njihove izrazne možnosti. To so potrdili tudi učenci.    

 

Tudi v okviru prikazanega gradiva (učnih medijev) so se vsi učitelji strinjali, da sta prikazana 

videa v uvodnem in osrednjem delu učne ure učencem omogočila lažje razumevanje, kaj je  

(dediščinska) kulturna krajina.  Analiza odgovorov učencev je pokazala, da je video omogočil 

poglobljeno spoznavanje vsebin, učencev pa ni pritegnil k sodelovanju. Učitelji so ocenili, da 

so predstavljene fotografije učencem omogočile razumevanje različnih posegov v pokrajini ter 

da je miselni vzorec (razpredelnica) učencem omogočil poglobljeno razumevanje, kaj vse 

predstavlja pojem kulturna dediščina. To so potrdili tudi učenci v svojih odgovorih.  

 

Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci razumeli posebnosti programskega orodja (likovnega 

materiala/medija) in ga uspešno uporabili pri realizaciji likovne naloge. Prav tako so menili, da 

je učence oblikovanje računalniške grafike potegnilo ter da je bila obravnavana problematika 
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računalniške grafike primerna učenčevi starostni stopnji. Analiza odgovorov učencev je 

pokazala, da je medij učence delno pritegnil.    

 

Manj pa je učence pritegnilo preoblikovanje kraja Štanjel, kar je bilo mogoče opaziti tudi v 

odgovoru učitelja C. Učitelja A in B  pa sta menila, da je učence preoblikovanje Štanjela 

pritegnilo. Zaradi načina upodabljanja »po predstavah in domišljiji« pa je učencem omogočilo 

svobodno snovanje idej in oblikovanje izvirne računalniške grafike. Omejeno število 

računalnikov ter pomanjkanje poznavanja osnovnih programskih operacij je zahtevalo 

oblikovanje parov. Analiza odgovorov učencev pa je pokazala, da je delo v dvojicah učence 

sprostilo, posebej zato, ker sta se vrstnika v paru za izvedbo likovne naloge lahko dopolnjevala 

ter izmenjavala mnenja in ideje.  

 

Ocene učiteljev o ustvarjalnosti učencev kažejo na to, da so bili učenci izrazito ustvarjalni.  Vsi 

učitelji so se strinjali, da so učenci doživeli predstavljeno krajino, jo domišljijsko preoblikovali 

ter se izkazali v uporabi programskega orodja.  Učencem je tako uspelo razviti odgovornejši 

odnos do kulturne krajine, pri oblikovanju pa so pokazali veliko individualnih rešitev. V 

likovnih delih učencev je tako mogoče opaziti duhovite domislice za preoblikovanje kraja – 

ureditev novega prostora (kraja) v perspektivičen prikazu, pretirano zmanjševanje in 

povečevanje objektov, prikaz stavb in okolja v kontrastnih barvah, prekrivanje oblik ipd. 

Likovni izdelki prav tako izkazujejo nove ideje učencev pri preoblikovanju stavb in oblikovanju 

v novo, svojstveno celoto. Pri oblikovanju so učenci izhajali iz spoznanj in lastnih opažanj v 

okolju, domišljije ter predstav (prikaz dima, oblakov, letala idr.). 

 

Pri ugotavljanju zmožnosti kritičnega presajanja in vrednotenja ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine se je izkazalo, da so učenci pokazali večjo ozaveščenost. Analiza vprašalnika 

s trditvami je pokazala, da so učenci na fotografijah prepoznali neprimerno gradnjo, ki s svojo 

obliko, dimenzijo in barvo fasade ne sodi v podeželsko okolje. Učenci so prav tako prepoznali 

primerno sodobno stanovanjsko hišo, ki sledi identiteti pokrajine ter jo ocenili kot 

najzanimivejšo ter s tem potrdili, da prepoznajo njeno skladnost s pokrajino. V odgovorih 

učencev pa smo zasledili nerazumevanje originalnosti oziroma neponovljivosti materialne 

kulturne dediščine ter avtentičnosti ‒ v materialnem kot tudi idejnem, sporočilnem smislu 

kulturne dediščine (Stanley-Price, King, 2009, Sapač, 2008).   
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3.3.7 Tretji krog akcijske raziskave  

 Izhodišče   

Ugotovitve o uspešnosti izvedbe likovne naloge iz področja grafike so nas opozorile, da učenci 

kažejo bolj pozitiven in odgovoren odnos do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine kot po 

izvedbi prvega akcijskega kroga. Učenci so tako pri vrednotenju likovnih izdelkov izkazali 

večjo ozaveščenost o ohranjanju kulturne dediščine oziroma izkazali večjo ozaveščenost za 

varovanje kulturne krajine. Uspešno so predstavljali posledice neprimernih posegov prenove in 

novogradenj, kar predstavlja ključni problem pri ohranjanju identitetne podobe slovenskih 

kulturnih krajin (Deu, 2008). Prav tako so odgovori na zastavljene trditve v vprašalniku za 

učence po končanem drugem akcijskem krogu pokazali večjo učinkovitost poučevanja učencev 

na ravni zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine. Večina učencev je prepoznala stavbe, ki ne sodijo v kulturno krajino. Manj 

kot polovica učencev bi zaščiteno arhitekturno kulturno dediščino, ki ji grozi neizbežen propad 

zaradi družbenega napredka (npr. ceste, jezu, širitve rudnika ipd.), rešila s premestitvijo. Manjše 

število učencev pa bi stavbo porušili in na drugem mestu zgradili sodobno stavbo z isto 

namembnostjo oziroma bi zaščiteno stavbo porušili in na novem mestu zgradili novo identične 

oblike ter jo umetno postarali. Ti odgovori učencev izražajo dobronamerne rešitve, iz njih pa je 

mogoče razbrati nezavedanje odgovornosti za ohranitev njihove prvotne podobe. Učenci 

premalo pozornosti posvečajo originalnosti materialov predmetne kulturne dediščine (izvirni 

materiji, neponovljivim izvedbam predmeta), prav tako pa njihovi avtentičnosti (pomenu, 

duhovnosti), ki ga kulturna dediščina prenaša. Analiza odgovorov učencev na trditve po 

realizaciji drugega akcijskega kroga pa so nas tudi opozorila, da učiteljem več kot polovico 

učencev ni uspelo s kombinacijo različnih metod spodbuditi želje po doslednem opazovanju 

lastne okolice in odkrivanju problematike lokalne kulturne dediščine. 

 

Po analizi drugega akcijskega kroga smo se z učitelji odločili, da nadaljujemo raziskavo s 

tretjim akcijskim krogom. Spoznavanje lokalne kulturne dediščine bomo nadgradili z 

ekskurzijo v lokalno sakralno stavbno dediščino (cerkev), opazovali njeno slikarsko in kiparsko 

dediščino ter oblikovali likovno delo skupinskega dela na mestu samem. Učenci naj bi v 

avtentičnem okolju ob doživljanju lokalnih slikarskih in kiparskih izdelkov oblikovali izdelek 

in še bolj razvili zavest o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine (Aslan idr., 2006). V ta 

namen smo oblikovali likovno nalogo oblikovanje ornamentne kompozicije po domišljiji. 
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Učenci naj bi ob neposrednem opazovanju izdelali osnutek za vitraž za dobro poznano cerkev 

iz lastnega okolja (Sketelj, 2008). Na ta način naj bi dosegli še večjo učenčevo odgovornost za 

ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. To naj bi se odražalo v učenčevem poznavanju 

različnih materialov, vzbudila pa bi se jim tudi zavest o pomenu originalnosti materialov 

predmetne kulturne dediščine (izvirni materiji, neponovljivim izvedbam predmeta), prav tako 

pa avtentičnosti (pomenu), ki jim ga spomenik lokalnega pomena (cerkev) prenaša (Sapač, 

2008). Počutili naj bi se osebno odgovorni za ohranitev in varovanje lokalne kulturne dediščine, 

povečala pa naj bi se tudi njihova zmožnost posredovanja lastnega mnenja o nepravilnih 

posegih v kulturno dediščino. Da bi to dosegli, smo poleg splošnih metod vključili še metodo 

samostojnega dojemanja in uvajanja nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo (Tacol, 2003). 

Učenci bi tako za izvedbo likovne naloge izdelali slikarski material – mlečno tempero 

(Hudoklin, 1958) in preko neposredne izkušnje dojeli pomen originalnosti materialov 

predmetne kulturne dediščine (izvirni materiji, neponovljivim izvedbam predmeta). 

 

 Spremembe 

Ugotovitve ob izvedbi likovne naloge iz področja grafike v drugem akcijskem krogu so nas 

opozorile, da učiteljem učencem še vedno ni uspelo dovolj odgovornosti do lokalne kulturne 

dediščine, posebej še zavedanja snovne kulturne dediščine.  

  

Spremembe naj bi se tako nanašale na vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja slikarske in 

kiparske dediščine. Uvedla naj bi se učna metoda, oblika dela – ekskurzija in skupinsko delo, 

likovni materiali ter načini likovnega izražanja z namenom doseganja večje ustvarjalnosti ter 

zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja kulturne dediščine.  

 

Na izobraževalnem sestanku smo se z učitelji dogovorili, da bomo v tretjem akcijskem krogu 

vključili spremembe tako, da bomo pri načrtovanju tretje naloge tudi izhajali iz aktualnega 

učnega načrta in za realizacijo likovne naloge izbrali področje slikarsko oblikovanje.  Likovna 

naloga bi tako bila »oblikovanje ornamentne kompozicije po opazovanju«. Za uspešno izvedbo 

bi uporabili metodo razlage, demonstracije, pogovor in metodo samostojnega dojemanja in 

uvajanja nove likovne tehnike. Dejavnost bi potekala v skupinah z ekskurzijo v lokalno cerkev. 

Za nazorno podajanje vsebine bi učitelj uporabil plakate (različne liste rastlin, različne vrste 
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ornamentov, neprimerno obnovo stenske slike ter vitraž). Za oblikovanje osnutka vitraža bi tako 

učenci izdelali mlečno tempero s pomočjo mleka in zemeljskih pigmentov.   

 

Cilji izvedene likovne dejavnosti naj bi bili usmerjeni v obnovitev pojmov nepremična kulturna 

dediščina, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, konservator-arhitekt, konservator-

restavrator ter spoznanje novih pojmov ‒ slikarska in kiparska dediščina, premična dediščina, 

rastlinski, živalski, geometrijski, človeški okrasek in okrasek prostih oblik (ornamenti), vitraž, 

skica ter oblikovanje osnutka vitraža po opazovanju z mlečno tempero.  

 

Učenci naj bi ob spoznavanju problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine razvijali 

občutek za odgovoren odnos do slikarske in kiparske dediščine lastnega kraja in širše, izdelali 

skico ter naslikali skupinsko delo, razvijali izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik 

pri oblikovanju ornamentov, ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijali 

motorične spretnosti, izoblikovali merila vrednotenja likovnih del ter ovrednotili nastalo 

likovno delo.  

 

Učitelj naj bi učence seznanil tudi s prisotnostjo opazovalca, njegovo spremljanje učenega 

procesa s fotografiranjem, snemanjem zvoka ter zapisovanjem dosežkov in opažanj. Predvideli 

smo tudi čas za reševanje vprašalnikov po izvedeni likovni nalogi. Učitelji bodo razdelili 

pripravljene vprašalnike učencem. Ob koncu vsake ure bodo učitelji odgovorili na zastavljena 

vprašanja in zapisali opažanja o izvedbi šolske ure – pomisleke, spremembe, razloge za 

uspešnost ure ipd. Dogovorili smo se, da bomo skupaj tudi analizirali izvedbeni krog ter 

načrtovali novi izvedbeni krog glede na izkušnjo izvedbe in probleme, ki se bodo pojavili, ter 

presodili in poiskali nove rešitve ter tako vnesli predlagane spremembe v naslednjem krogu s 

ciljem izboljšave. 

 

Pripravili smo tudi načrt dela za tretji akcijski krog. Okvirni načrt dela zajema fazo akcijskega 

raziskovanja, datum, dejavnost, trajanje, načine zbiranja podatkov in načine spremljanja 

akcijskega kroga.  
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Tabela 100: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje tretjega akcijskega kroga. 

Faza 

akcijskega 

raziskovanja  

Datum Dejavnost Trajanje Zbiranje 

podatkov 

Spremljava 

Tretji 

akcijski 

krog 

5. 5. 2014 

do 

30. 5. 

2014 

 

- osvajanje novih 

likovnih pojmov  

- realizacija likovne 

naloge 

 

4 ure - zvočni 

posnetek 

- fotografija 

- likovni izdelki 

- vprašalnik za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 

pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne 

dediščine po 

realizaciji 

tretjega kroga 

- vprašalnik za 

učence po 

realizaciji 

tretjega kroga 

- vprašalnik za 

učitelje po 

realizaciji 

tretjega kroga  

 

 

 

 

Evalvacija  2. 6. 2014 

do 

6. 6. 2014 

razgovor z učitelji 

in učenci  

5 dni  

 

 

- analiza 

zvočnega 

posnetka 

- analiza 

fotografij  

- analiza likovnih 

izdelkov 

- analiza 

vprašalnika za 

učence o 

kritičnem 

presojanju in 

vrednotenju 
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pomembnosti 

ohranjanja in 

varovanja 

kulturne dediščine 

po realizaciji 

tretjega kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učence po 

realizaciji tretjega 

kroga 

- analiza 

vprašalnika za 

učitelje po 

realizaciji tretjega 
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2014 

razgovor z učitelji  2 dni   

 

 

 Načrt izvedbe učne ure  

 

Za izvedbo naloge iz slikarskega oblikovanja smo namenili čas štirih šolskih ur. Dejavnost je 

bila usmerjena v spoznavanje rastlinskega, živalskega, geometrijskega ter svobodnega okraska 

(ornamenta), izdelave skice za vitraž ter slikarske in kiparske dediščine lastnega kraja.  

 

Učitelji so učencem povedali, da bodo odšli na ekskurzijo in jih opozorili na dostojno obnašanje 

na poti in v cerkvi.  
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Slika 91: Fotografija listov rastlin. 

 

Slika 92: Risba poenostavljenih listov.  

 

Po namestitvi učencev v cerkvi so učitelji učencem pokazali plakat s fotografijo listov rastlin 

in risbo poenostavljenih listov. Učence so usmerili v opazovanje razlik med prikazanimi listi 

ter v pojasnjevanje, da so narisani listi rastlin poenostavljenih oblik ‒ brez podrobnosti. 

Učencem povedo, da oblike poenostavljamo z določenim namenom, kadar pa nizamo enake 

oblike v nekem zaporedju, ustvarimo ornament (okrasek). Učitelj učencem pojasni, da je beseda 

ornament latinskega izvora in pomeni krasiti.  

Učitelji so za večjo nazornost ornamentov in pristnejše doživljane okraševanja učence usmerili 

v opazovanje slik in kipov ter v prostoru – steni, stropu in tleh z namenom, da so učenci opazili 

različne okraske, opisovali, kje se nahajajo (okraski na okvirjih slik, stenah, oknih, oblekah 

upodobljenih likov, tleh idr.). 

 

 

 

 

 

Slika 94: Živalski in prosti ornament.  Slika 93: Geometrijski ornament.  
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Slika 95: Človeški ornament. 

 

 

Slika 96: Rastlinski ornament.  

 

Ob demonstraciji plakata z različnimi ornamenti so učitelji učence usmerjali v opazovanje ter 

opisovanje razlik. S poglobljenim razmišljam so učenci ob pomoči učiteljev prepoznali živalski, 

geometrijski, prosti, človeški in rastlinski ornament.  

 

Učitelji so nato učence usmerili v opazovanje cerkve ter pojasnili, da se nahajajo v sakralni 

(cerkveni) stavbni dediščini, v kateri so tudi slike in kipi, ki jih uvrščamo med premično 

slikarsko in kiparsko dediščino. Pojasnili so tudi, da slike na ometu ali slike, naslikane na svež 

omet (freske), uvrščamo med nepremično slikarsko dediščino ter v pogovoru z učenci pojasnijo, 

zakaj jih tako poimenujemo.   

 

V nadaljevanju so učitelji predstavili tudi dejavnost konservatorjev-restavratorjev, saj je kipe 

in slike treba obnavljati, da ohranijo svojo materialnost in da lahko še naprej nosijo svojo 

sporočilnost. V pogovoru so učenci pojasnili, kdaj in kje so se že srečali s strokovnjaki za 

dediščino.  

 

 

Slika 97: Stenska slika pred poškodbo, poškodovana slika in slika po neprimerni obnovi, Elías García Martínez, cerkev 

Santuario de Misericordia, 1930, Borja, Španija. 
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Učitelji so učence tudi opomnili, da so konservatorji-restavratorji edini usposobljeni 

strokovnjaki, ki smejo obnavljati kiparsko in slikarsko dediščino. Za večjo nazornost so učitelji 

demonstrirali plakat s primerom neprimerno obnovljene stenske slike ter učence usmerili v 

opisovanje in prepoznavanje stenske slike pred poškodbo, poškodovane stenske slike in 

posledice neprimerne obnove.  

 

 

Slika 102:  

 

Učitelji so v nadaljevanju usmerili pozornost učencev na barvna okna. Učenci so v pogovoru s 

pomočjo plakata s fotografijo vitraža iz katedrale v Chartresu pojasnili, da okensko sliko 

imenujemo s tujo besedo vitraž ter predstavili njegove posebnosti ‒ da so med barvnimi kosi 

stekla kovinski robovi, ki sestavljajo upodobljeno obliko, preko katere prodira svetloba. Učenci 

so tudi ugotovili, da barvna okna velikokrat krasijo tudi ornamenti.  

 

Pri napovedi likovne naloge so učitelji učencem pojasnili, da bodo tokrat slikarji, ki bodo v 

skupini po štiri, s svinčnikom na papir skicirali različne ornamente, ki jih opazijo v cerkvi. Po 

vrnitvi v razred pa bodo s pomočjo nastalih skic v skupinah narisali ornament za vitraž cerkve, 

nastalo risbo bodo nato naslikali z barvami, ki jih bodo izdelali sami.  

 

Učitelji so učence usmerjali pri risanju skic, predloge za vitraž z oblikovanjem ornamenta. 

Nastali so rastlinski, živalski geometrijski ali ornamenti prostih oblik. 

 

Slika 98: Vitraž, katedrala Chartres, 

Francija, okoli l. 1235.   
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Po vrnitvi v razred so učitelji učencem demonstrirali izdelavo mlečne tempere z namenom 

samostojnega dojemanja in uvajanja nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo (Tacol, 2003). 

 

Učitelji so zmešali 0,5 litra svežega, kravjega mleka in 1 jajce ter pojasnili, da tako nastane 

vezivo, ki je sredstvo za vezanje barvnega pigmenta. Pojasnili so tudi, da beseda pigment  

označuje kemične spojine trde snovi naravnega ali umetnega izvora, ki jih prepoznamo kot 

obarvani prah, netopljiv v vodi, vezivih in topilih. Drobni delci pigmenta se razpršijo v vezivu. 

S pomočjo pigmenta in veziva ustvarimo barvo (v našem primeru tempera barvo), ki je material 

za izražanje.  

 

Z mešanjem veziva (mleko + jajce) in barvnega pigmenta dobimo mlečno tempero (Hudoklin, 

1958). Učitelji so nazorno prikazali mešanje veziva in pigmenta: čopič namočimo v vezivo, 

nato se s konico čopiča dotaknemo izbranega pigmenta, vse pa zmešamo na paleti. Za doseganje 

manj intenzivne ter bolj tekoče barve lahko dodamo vezivo. Barve mešamo sproti, po potrebi 

operemo čopič. 

 

Učitelji so učencem tudi pojasnili, da vezivo za barvni pigment lahko napravimo tudi iz 

živalskih beljakovin – želatine in kleja, takrat nastane klejna tempera. Kadar za vezivo 

uporabimo rastlinski škrob, takrat nastane škrobna tempera, iz voska – voščena tempera, iz 

rumenjaka – jajčna tempera itd.  

 

Pred likovnim izražanjem so učitelji učence usmerili v obnovitev likovne naloge: oblikovanje 

ornamentov po opazovanju primerov na slikah, kipih, stenah, stropu in tleh v cerkvi, domiselna 

povezava ornamentov za predlogo vitraža (skupinsko delo), zmožnost priprave in uporabe 

mlečne tempere ter kritičnost v posredovanju lastnega mnenja o ohranjanju in varovanju 

kulturne dediščine.  

 

V zaključnem delu učne ure so učenci po oblikovanih merilih ovrednotili nastale likovne 

izdelke.  
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 Predstavitev in analiza opazovanj z udeležbo  

 

 Učitelj A je tretji korak akcijske raziskave pričel z uvodno uro v razredu, saj smo ekskurzijo 

morali prilagoditi vremenskim pogojem. Učitelja B in C pa sta ekskurzijo uspela izpeljati po 

načrtu. Pred odhodom v cerkev so vsi učitelji podali navodila o primernem obnašanju 

(prepovedano se je dotikati predmetov, slik in kipov, prav tako je neprimerno glasno 

govorjenje).   

 

Učitelj A je pričel s predstavitvijo pojma ornament, ki so ga učenci prepoznali na plakatu in 

tako potrdili njegovo poznavanje. Učenci so pojasnili, da ornamenti krasijo različne predmete, 

lahko pa tudi slike in kipe, notranjost in zunanjost arhitekture. S pomočjo učiteljevih 

podvprašanj so pojasnili značilnosti njegovega oblikovanja: oblikovanje realistične podobe v 

poenostavljeno, ponavljanje oblik ter uspešno prepoznali in opisali rastlinski, živalski, 

geometrijski, človeški ter ornament prostih oblik. Učitelj A je učence usmeril še v uporabo 

učbenika, kjer so spoznali različne oblike ornamenta: tapeta, friz in rozeta, ti pojmi pa so 

predstavljali dodatne vsebine. Iz prikazanega motiva rozete v učbeniku je učitelj A učence 

usmeril v pogovor o barvnem oknu. Nekateri učenci so že poznali pojem vitraž, ki ga je učitelj 

A dosledneje predstavil s prikazom pripravljenega slikovnega gradiva.  

 

Učitelj B je pričel uvodno motivacijo z obravnavo problematike ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine, učitelj C pa se je uspel držati predhodnega dogovora ter pričel z obravnavo 

ornamentov ter za uvodno motivacijo prikazal plakat fotografije listov rastlin in prikaz 

poenostavljenih listov.  

 

Učitelju B je že v uvodni motivaciji uspelo učence motivirati za dobro opazovanje kulturne 

dediščine, v kateri so se nahajali, in v opredelitev, kaj je nepremična kulturna dediščina in kaj 

je premična. To mu je uspelo tudi v osrednjem delu učne ure, ko je učence usmeril v opazovanje 

in opisovanje primerov slikarske in kiparske dediščine oziroma premične in nepremične. 

Učenci so naštevali primere premične in nepremične dediščine v cerkvi – slike in kipe, učitelj 

B pa je pozornost učencev usmeril tudi v stenske slike. Učenci so pojasnili, da so to freske in 
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da jih prištevamo k nepremični slikarski dediščini, saj so na ometu ali sestavni del ometa, česar 

pa ne moremo z lahkoto prestaviti.   

 

Učitelj C je kot učitelj B v uvodni motivaciji prikazal plakat s fotografijami listov rastlin in 

narisanih poenostavljenih listov, s katerimi lahko oblikujemo ornament.  Učitelj je te učence 

usmeril tudi v opisovanje razlik. Učenci so ugotovili, da so narisani listi poenostavljeni – 

stilizirani in da takšne oblike upodobimo, kadar oblikujemo ornament. Učitelj je učencem tudi 

razložil besedo ornament, kar pomeni krasiti. Učenci so nato po opazovanju stavbe, slik in 

kipov ugotavljali, kje vidijo ornamente – na slikah, kipih, stropu, zidu, tleh idr. Učenci so ob 

pomoči učitelja in ob demonstraciji plakata z različnimi ornamenti opisali in našteli različne 

ornamente.  

 

Učitelj A je v osrednjem delu učen ure pouk nadaljeval s predstavitvijo, kaj je kulturna 

dediščina. Učenci so v pogovoru ugotovili, da je cerkev arhitekturna dediščina, ki jo 

poimenujemo tudi nepremična kulturna dediščina. Za nazornejše pojasnjevanje, kaj je 

predmetna, nepredmetna, premična in nepremična kulturna dediščina, je učitelj A pokazal 

pregledni miselni vzorec ter z učenci ponovil, kar so že spoznali pri realizaciji prejšnje likovne 

naloge ‒ da s predpisi in zakloni varujemo kulturno dediščino, ter da pri prenovi kulturne 

dediščine sodelujejo različni strokovnjaki konservatorji. Učitelj A je učencem ponovno 

predstavil poklic konservator-restavrator in poudaril, da je edini usposobljen strokovnjak za 

poseg na umetninah – slikah ali kipih ter demonstriral slikovni prikaz neprimernega posega v 

stensko sliko. 

 

Učitelj B je v osrednjem delu učne ure nadaljeval pouk tako, da pokazal plakat neprimerno 

obnovljene stenske slike ter učence usmeril v opazovanje razlik in pojasnil, da prva fotografija 

ponazarja likovno delo pred propadom, druga, ko je likovno delo bilo potrebno obnove in tretjo 

fotografijo, ki predstavlja nestrokovni poseg. Učenci so opazovali razlike in komentirali, učitelj 

B pa je poudaril naziv strokovnjaka, ki skrbi za obnovo slikarske in kiparske dediščine. Učenci 

so pojasnili, da se strokovnjak imenuje konservator-restavrator. Učitelj B je tudi podrobneje 

predstavil poklic konservatorja-restavratorja. V nadaljevanju je učitelj predstavil vsebine, ki naj 

bi jih predstavil na začetku ure. Učencem je pokazal plakat s fotografijo različnih listov rastlin 

ter risbo poenostavljenih oblik listov. Učenci so prepoznali fotografijo in risbe, učitelj B pa je 
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predstavil risbe listov kot poenostavljen prikaz oblik, saj ni prikazanih detajlov. Učenci so 

pojasnili, kako nastane ornament in kako ločimo ornamente po obliki: friz, tapeta in rozeta. 

Ločili so jih tudi po motivu, pri tem pa so si pomagali s predstavljenim plakatom. 

 

    

Slika 99: Učenci opazujejo okraske na slikarski in kiparski dediščini. 

 

Učitelj C je v osrednjem delu učne ure učence usmeril v ponavljanje že osvojenih pojmov. 

Učenci so pojasnili, da je cerkev nepremična kulturna dediščina, a to jim je uspelo šele po 

številnih podvprašanjih učitelja. Učence je učitelj usmeril tudi v opazovanje okolice in v 

pojasnitev, da so slike in kipi premična slikarska in kiparska dediščina. Tudi to ugotovitev 

učencev je učitelj dosegel z dodatnimi podvprašanji. Učitelj je učence usmeril v opazovanje 

slik na stenah cerkve. Ker učenci niso opazili fresk, je učitelj spodbudil učence z vprašanjem, 

ali so opazili fresko in jo uvrstil med nepremično slikarsko dediščino. Učitelj je poudaril tudi 

poklic konservator-restavrator in učencem povedal, da je slikarsko in kiparsko dediščino treba 

obnavljati, sicer s časom propade in je ni več mogoče prepoznati. Učitelj je učencem 

demonstriral natisnjeno slikovno gradivo o neprimerni obnovi stenske slike ter učencem 

predstavil, da prva fotografija prikazuje slikarsko dediščino pred propadom, druga fotografija 

predstavlja propadlo stensko sliko, tretja pa neprimerno obnovo stenske slike. Prav tako je 

pojasnil, da strokovnjaka, ki ohranja in varuje slikarsko in kiparsko dediščino, imenujemo 

konservator-restavrator.  

Učitelj C je v zadnjem delu osrednjega dela učne ure predstavitve učence usmeril v opazovanje 

oken ter njihovo okraševanje. Učenci so s pomočjo prikazanega barvnega okna na plakatu 

ugotovili, da okensko sliko imenujemo vitraž, učitelj pa je dodal, da vitraž sestavljajo barvita 

stekelca različnih barv, vpeta v kovinski okvir z namenom, da preko njih sije svetloba in v 
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prostoru odseva različne barve ter da poleg različnih ornamentov vitraž lahko prikazuje tudi 

podobe iz mitološke vsebine.   

 

   

Slika 100: Učenci oblikujejo motiv po opazovanju. 

 

Pri napovedi likovne naloge sta učitelja B in C učencem pojasnila, da bodo v cerkvi najprej 

narisali skico, ki bo del vitraža za cerkev. S pomočjo opazovanih ornamentov na slikah, kipih, 

stenah in tleh bodo ustvarili lasten ornament. Po nastanku skice ornamenta, pa bodo, ko se 

vrnejo v razred, sestavili skupinski ornament, najprej v skupini štirih učencev, nato pa bodo iz 

vseh predlog sestavili vitraž za cerkev v svojem kraju. Učitelj A je učence opozoril tudi na 

snovanje živalskih, rastlinskih, človeških, geometrijskih in ornamentov prostih oblik.  

 

Po ogledu slikarske in kiparske dediščine v cerkvi in narisanih skicah (skice so nastale s 

svinčnikom na formatu A4) so se učenci vrnili v razred, kjer so se razdelili v skupine po štiri.  

Najprej so s svinčnikom prerisali skico ornamenta in nastale risbe sestavili v skupinsko delo.  

 

    

Slika 101: Učitelji demonstrirajo izdelavo mlečne tempere. 
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Za poslikavo ornamenta so učitelji demonstrirali pripravo mlečne tempere (dojemanje in 

uvajanje nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo). Vsi učitelji so po dogovorjenih navodilih 

predstavili različne tempere ter demonstrirali postopek nastanka mlečne tempere. Z mlečno 

tempero so učenci pobarvali okraske in realizirali likovno nalogo.  

 

V sklepnem delu so vsi učitelji učence zbrali ter sestavili skupinsko likovno delo. Učitelji so z 

učenci oblikovali tudi merila za vrednotenje: oblikovanje ornamenta iz oblik, ki so jih opazili 

na slikah, kipih, stropih, stenah in tleh cerkve; oblikovanje izvirnega ornamenta za vitraž 

(skupinsko delo); zmožnost priprave in uporabe mlečne tempere; sporočanje lastnega mnenja 

o pomenu materialov (originalnosti) kulturne dediščine.  

 

   

Slika 102: Primeri skic ornamentov, oblikovanih po opazovanju slikarske in kiparske dediščine. 

 

   

Slika 103: Učenci oblikujejo likovni izdelek. 

 

Analiza opazovanj z udeležbo je pokazala, da so vsi učitelji kljub različnim izvedbam učne ure 

uspešno realizirali. Učitelj A je moral izvedbo pouka zaradi vremenskih razmer prilagoditi  ter 

ni začel tretjega kroga akcijske raziskave z ekskurzijo, temveč je v razredu pričel s 

spoznavanjem pojmov ornament in vitraž. Glede na analizo opazovanja lahko zaključimo,  da 

potek učnih ur v razredu in na ekskurziji ni bistveno vplival na realizacijo likovne naloge. 

Učenci učitelja A so v cerkev prišli z že osvojenim znanjem o ornamentu, vitražu ter pomenu 
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ohranjanja in varovanja slikarske in kiparke dediščine. Učitelj je učence usmeril le v ponovitev 

spoznanih vsebin in realizacijo likovne naloge. Delo učencev je potekalo hitreje. Učitelj B je 

realiziral nalogo po predhodnem dogovoru, vseeno je pred posredovanjem vsebine o ornamentu 

in vitražu posredoval pojme, povezane z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine. 

Analiza je pokazala, da vrstni red posredovanja vsebin ni bistveno vplivala na realizacijo 

likovne naloge, zato smo izvedbo ocenili kot uspešno. Učitelj C je uro izpeljal uro, kot smo 

prvotno načrtovali. Demonstracijo priprave mlečne tempere (dojemanje in uvajanje nove 

likovne tehnike) so vsi učitelji izpeljali zelo uspešno, saj so uspeli pridobiti učenčevo pozornost 

in navdušenost za realizacijo likovne naloge.  

 

 Analiza likovne ustvarjalnosti učencev in zmožnosti kritičnega presojanja in 

vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Pri realizaciji nalog s področja slikarskega oblikovanja so nastala tri skupinska dela – 

ornamentne kompozicije kot predloge za izdelavo vitraža. Pri analizi nastalih likovnih del nas 

je v okviru raziskave zanimala učenčeva likovna ustvarjalnost pri realizaciji nove likovne 

tehnike ter pri oblikovanju ornamentov iz opaženih oblik na slikah in kipih lokalne cerkve. 

Pozornost pa je bila usmerjena v zmožnost izražanja kritičnega mnenja o materialih 

(originalnosti) kulturne dediščine v okviru vrednotenja nastalih likovnih del. Zmožnost 

presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pa smo 

preverjali z analizo odgovorov vprašalnika s strditvami.    

 

3.3.7.5.1 Analiza nastalih likovnih del   

 

Po realizaciji likovne naloge v tretjem akcijskem krogu so učitelji ocenili izdelke po predhodno 

izdelanem ocenjevalnem obrazcu, v katerem smo zapisali trditve (Analiza ustvarjalnih 

komponent), na katere so učitelji odgovorili s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice: število 

1 predstavlja, da se s trditvijo v celoti ne strinjajo, število 2, da se ne strinjajo, število 3, da ne 

vedo oziroma se ne morejo odločiti, število 4, da se strinjajo in število 5, da se s trditvijo zelo 

strinjajo (Likert, 1932) na ravneh učenčevih občutljivosti za probleme (skladnje likovnega 

motiva, likovne tehnike in pojma), elaboracij (odkritje ustreznega likovnega motiva in 
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materiala v okviru spoznavanja pojmov), fleksibilnosti (nove ideje v uporabi izraznih sredstev, 

uporabi likovnih materialov in upodobitvi likovnega motiva), fluentnosti (odkritje posebnih 

oblik za zamišljeno idejo in raznovrstnost postopkov uporabe likovnega materiala in 

raznovrstnosti likovno izraznih sredstev), originalnosti (nenavaden in originalen način 

upodobitve likovnega motiva, uporabe likovnih materialov ter ustrezna povezava z likovnim 

problemom) in redefiniciji (zmožnosti predrugačenja upodobljenih oblik in likovnih zvez ter 

uporabe likovnih materialov na nov način v okviru spoznavanja likovnih pojmov).  

 

Tabela 101: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1 – občutljivost za probleme. 

V likovnih delih opazimo vsebinsko prepričljivo upodobitev motiva (močno doživljanje in 

jasna interpretacija), občuteno uporabo likovnih materialov (izraba izraznih možnosti 

materialov), občutljiv prenos zaznanih likovnih problemov v naravi, okolju in likovnih delih 

ustvarjalcev v lastno rešitev naloge ter občutljivo povezavo spoznanih likovnih pojmov 

(jasnost likovnega problema) z likovnim motivom in likovnim materialom (skladna likovna 

zveza).  

Trditev 1, 

občutljivost za 

probleme,  

tretji akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  1 5 12 57,1 14 70 27 44,3 

Se zelo strinjam.  19 95 8 38,1 6 30 33 54,1 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 102: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2 – elaboracija. 

V likovnih delih opazimo iskrive in nove domislice v upodobljenem motivu (likovni spomin 

in domišljija), skladnost in smotrnost uporabe materialov po individualno načrtovanih  
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postopkih ter skladno povezavo likovnih materialov, likovnega motiva, likovno izraznih 

sredstev in oblikovalnih zakonitosti (estetska organizacija izraza).  

Trditev 2,  

elaboracija, 

tretji akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 2 9,5 0 0 2 3,3 

Se strinjam.  6 30 13 61,9 15 75 34 55,7 

Se zelo strinjam.  14 70 6 28,5 5 25 25 41 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 103: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3 – fleksibilnost. 

V likovnih delih opazimo v okviru ponujenega likovnega motiva razvoj lastne ideje in njene 

inovativne upodobitve (emocionalnost, domišljija) v okviru ponujenih materialov izbor po 

lastni presoji in razvoj lastne strategije za izvedbo likovne tehnike (motorična občutljivost, 

domišljija) ter prilagajanje oblikovalnih zakonitosti, likovno izraznih sredstev in usklajevanje 

z likovnimi materiali in motivom pri reševanju likovnega problema (individualnost izraza).  

Trditev 3,  

fleksibilnost, 

tretji akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 5 23,8 0 0 5 8,2 

Se strinjam.  4 20 9 42,8 11 55 24 39,3 

Se zelo strinjam.  16 80 7 33,3 9 45 32 52,5 
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Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 104: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4 – fluentnost. 

V likovnih delih opazimo nove ideje in izvedene njihove kombinacije, nastale na osnovi 

lastnih opažanj in domišljije pri upodobitvi motiva ter izvedbi likovne tehnike ter neobičajen, 

samosvoj način vgrajevanja spoznanih likovnih pojmov v likovno izražanje (odkritje novih 

izraznih oblik).  

Trditev 4, 

fluentnost, 

tretji akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 4 19 0 0 4 6,5 

Se strinjam.  4 20 8 38,1 9 45 21 34,4 

Se zelo strinjam.  16 80 9 42,8 11 55 36 59,1 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 105: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5 – originalnost. 

V likovnih delih opazimo inovativno upodobitev likovnega motiva (brez vsakih vzorov), 

neobičajne in redke ideje (emocionalnost, občutljivost zaznavanja, domiselno in nevsakdanjo 

uporabo likovnih materialov in pripomočkov (likovni spomin) ter nenavadnost v 

povezovanju likovnih pojmov, likovnih materialov in motiva (duhovitost izvedbe likovne 

naloge).  

Trditev 5, 

originalnost,  

tretji akcijski krog 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  0 0 10 47,6 8 40 18 29,5 

Se zelo strinjam.  20 100 10 47,6 12 60 42 68,9 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

Tabela 106: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6 – redefinicija. 

V likovnih delih opazimo snovanje idej in upodobitev likovnega motiva na zasnovi 

subjektivnih zaznav, čustev in domišljije (ni stereotipnih rešitev), individualno izvedbo 

likovne tehnike na zasnovi vizualnih vtisov in lastnega raziskovanja likovnih materialov ter 

spretno povezavo že poznanih likovnih pojmov z na novo spoznanimi na osnovi likovne 

izkušnje in domišljije ter zavestno snovanje nečesa novega (preoblikovanje).  

Trditev 6, 

redefinicija,  

tretji akcijski krog  

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

0 0 1 4,8 0 0 1 1,6 

Se strinjam.  0 0 11 52,4 7 35 18 29,5 

Se zelo strinjam.  20 100 9 42,8 13 65 42 68,9 

Skupaj  20 100 21 100 20 100 61 100 

 

O izkazani učenčevi občutljivosti za probleme so se vsi učitelji strinjali (98,4 %). Potrdili so, 

da so predstavljeni motivi (vitraž) vsebinsko bogati. Učencem je uspelo izrabiti izrazne 

možnosti tehnike mlečne tempere ter uspešno izrabiti posamezne oblike iz opazovanih slik, 

kipov, okraskov na stenah, stropu in tleh za oblikovanje lastnega detajla ornamenta. Učitelja A 

in C sta se z navedenim strinjala (100 %), učitelj B pa se z navedenim ni strinjal v celoti (95,2 

%). V likovnih delih so opazne izvirne domislice v upodobljenih oblikah, opazna je tudi 

skladnost barv kot rezultat likovnega spomina in domišljije s preoblikovanjem okraskov 
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različnih krščanskih simboličnih podob: sončni križ, latinski križ, svete posode, krone, ogenj, 

strele, sulice idr. Domiselnost učencev in izrazitost domišljije so potrdili vsi učitelji (96,7 %). 

Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala (100 %), učitelj B pa ne popolnoma (90,4 %). 

Učitelji so tudi menili, da so bili učenci zelo motivirani pri upodobitvi ornamenta, kar je izraz 

lastne strategije v okviru skupinskega oblikovanja ‒ ornament iz različnih krščanskih simbolov 

(lobanje, križi), vrtnice in trnje, listi rastlin in cvetovi, črte in točke, prepleti različnih barv, 

svetlostnih odtenkov, oblik idr. (91,8 %). Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala (100 %), 

učitelj B pa je predstavil nekaj pomanjkljivosti (76,1 %). Učenci so tudi zaznavali in izrazili 

nove oblike, nastale na osnovi opažanj in domišljije, posebej pa so se učenci izkazali pri 

sestavljanju skupinskega ornamenta v samostojno, celostno podobo kot tudi pri uporabi mlečne 

tempere za doseganje pastoznosti ali izrazite zasičenosti barvne plasti. To lahko opazimo na 

večini likovnih del, kar so potrdili odgovori učiteljev (93,5 %). Učitelja A in C sta se z 

navedenim strinjala (100 %), učitelj B pa se ni v celoti strinjal (80,9 %). Večina učiteljev se je 

strinjala (98,4 %), da so bili učenci motivirani pri oblikovanju ornamenta, da opazimo izjemne 

in neobičajne ideje (duhovitost) in tudi skladnost v uporabi barv in oblik motivike ornamenta. 

Učitelja A in C sta se z navedenim strinjala (100 %), učitelj B pa se je strinjal le 95,2-odstotno. 

Učenci so se dokazali tudi v snovanju idej na osnovi subjektivnih zaznav, čustev in domišljije, 

tako pri oblikovanju detajlov (individualno delo) kot tudi pri oblikovanju končnega izdelka 

vitraža (skupinsko delo). Tudi pri uporabi mlečne tempere, posebej pri nanosu barvnih plasti, 

so bili samosvoji. S tem se je strinjala večina učiteljev (98,4 %). Učitelja A in C sta se z 

navedenim strinjala (100 %), učitelj B pa se je zopet poudaril pomisleke (95,2 %). 

 

Naslednji izdelki kažejo ustvarjalnost, poznavanje posebnosti oblikovanja ornamenta in 

spretnost v ravnanju z mlečno tempero ter kritičnost do ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine.  
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Pro oblikovanju osnutka za vitraž 1 so se učenci 

izkazali. Tankočutno je vsak učenec poiskal 

elemente za oblikovanje rastlinskega ornamenta 

ali ornamenta prostih oblik. Nastale so zanimive 

in individualne kompozicije. Izkazali so se tudi 

v izbiri barv. Harmoničnost barv v oblikovanem 

ornamentu daje vtis lahkotnosti in umirjenosti. 

Premišljeno so tudi sestavili osnutek za vitraž, 

saj se oblike posameznega izdelka prepletajo in 

ustvarjajo celoto izvirne kompozicije. Učenci so 

pri vrednotenju izdelkov pojasnjevali, da lahko 

slike in kipe obnavlja le strokovnjak, sicer se 

lahko trajno poškodujejo. V pogovoru so učenci 

prav tako razmišljali o materialih, iz katerih so 

narejene slike in kipi, če jih dodamo ali 

nadomestimo z drugimi, spremenimo tudi 

likovno delo in tako pokazali skrb za ohranjanje 

in varovanje slikarske in kiparske dediščine.   

Sestavljen osnutek za vitraž 2 dokazuje, da so 

učenci razumeli predstavljeno likovno nalogo. 

Na slikah, kipih, stenah, stropu in tleh so 

poiskali zanimive oblike (svečnike, svete 

posode, latinski križ, sončni križ, zvezde, 

avreole, strele, sonce, školjke, vrtnice, trnjeve 

krone ipd.), jih preoblikovali in vključili v 

lastno kompozicijo. Izkazali so se tudi v 

mešanju barv, nasičenem in pastoznem nanosu 

ter ustvarili množico barvnih in svetlostnih 

odtenkov. Izkazali so se tudi v umeščanju 

posameznih izdelkov v harmonično celoto. Pri 

vrednotenju likovnih izdelkov so pokazali 

ozaveščenost za ohranjanje in varovanje 

kulturne dediščine. Poudarili so pomen 

 

Slika 104: Osnutek za vitraž 1. 
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primernih materialov pri obnovi kulturne 

dediščine in razmišljali o posledicah 

neprimernega posega na slikah in kipih.  

Tudi ti učenci so pozorno opazovali in izbirali 

oblike v objektu. V preoblikovanje oblik so 

vključili veliko domišljije. Izkazali so se tudi v 

obvladovanju tehnike mlečne tempere. Barve so 

mešali z občutkom in nastale so zanimive 

posamezne kompozicije s prosojnimi in 

neprosojnimi barvnimi površinami. Tudi pri 

sestavljanju posameznih izdelkov so pokazali 

premišljenost, saj so ustvarili uravnoteženo 

ornamentalno kompozicijo. Zaključili so 

vrednotenje z mislijo, da si težko zamislijo 

poškodovane ali odtujene slike in kipe iz 

njihove cerkve, vsekakor pa bi replike slik in 

kipe doživljali drugače od originalnih 

(poškodovanih ali odtujenih) ter izrazili različna 

mnenja glede opisane problematike. 

 

 

 

Slika 105: Osnutek za vitraž 2. 

 

 

 

Slika 106: Osnutek za vitraž 3. 
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3.3.7.5.2 Analiza vprašalnika učencev o kritičnem presojanju in vrednotenju pomembnosti 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

 

Za ugotavljanje zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine so učenci izpolnili vprašalnik s trditvami o ohranjanju in 

varovanju slikarske in kiparske dediščine. Analiza vprašalnika je predstavljena po posameznih 

trditvah – vprašanjih zaprtega in odprtega tipa.  

 

Tabela 107: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 1. 

Slike, kipi, stenske slike, freske, reliefi ipd. in objekti (hiše, stadioni, cerkve idr.) so 

izpostavljene raznim nevarnostim: neprimerni obnovi, prenovi, rušitvi, krajam, uničevanju ipd. 

Kaj bi storil, da bi zaščitil kulturno dediščino? Obkroži črko pred odgovorom. 

A) Ozaveščal bi ljudi o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

B) Zaščitil bi kulturno dediščino tako, da je nihče ne bi mogel poškodovati, uničiti ali 

odtujiti.  

C) Prepovedal bi vsak dostop do kulturne dediščine, ker je tako nihče ne bi mogel 

poškodovati, uničiti ali odtujiti. 

.  

Slika 107: Izpraskan podpis na freski, detajl 

freske Janeza Aquile, cerkev Marije pod logom 

v Turnišču (A).  

 

Slika 108: Grafit na 

freski, Naklo (B).  

 

Slika 109: Kipe, ki so izginili iz treh 

gorenjskih občin, so našli razkosane na 

deponiji (C). 

Trditev 1  Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Odgovor A 9 45 8 40 2 11,1 19 32,8 

Odgovor B 11 55 11 55 15 83,3 37 63,8 

Odgovor C 0 0 1 5 1 5,6 2 3,4 
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Brez odgovora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

Učenci so obsodili vandalizem na slikarski in kiparski dediščini – izpraskan podpis obiskovalca 

in grafit ter fotografijo ukradenih in razkosanih kipov. Kar 63,8 % učencev je potrdilo, da bi 

zaščitili kulturno dediščino tako, da je nihče ne bi mogel poškodovati, uničiti ali odtujiti. Tako 

je razmišljala večina učencev v razredu C (83,3 %), v razredu A in B pa nekaj manj učencev 

(55 %). Odgovor, da bi poskušali zaščititi kulturno dediščino z ozaveščanjem ljudi o 

pomembnosti ohranjanja in varovanja, je obkrožilo 32,8 % učencev, od tega največ učencev 

razreda A (45 %), sledili pa so učenci razreda B (40 %) in učenci razreda C (11,1 %).  

 

Tabela 108: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 2. 

Na fotografiji A je stadion za Bežigradom v Ljubljani, kot si ga je zamislil arhitekt Jože 

Plečnik s sodelavci, fotografija B pa predstavlja predlog prenove sodobnega stadiona. Kaj bi 

bilo treba storiti z zaščiteno arhitekturno dediščino? Obkroži samo eno črko.  

A) Stadion naj obnovijo, da ostane takšen, kot ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik s 

sodelavci. 

B) Stadion naj prenovijo v sodobni stadion.  

C) Stadion naj porušijo, saj ga ne potrebujemo. 

 

Slika 110: Stadion kmalu po izgradnji A.  

 

Slika 111: Predlog prenove stadiona B.               

Trditev 2 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Odgovor A 16 80 16 80 11 61,1 43 74,1 

Odgovor B 4 20 3 15 7 38,9 14 24,1 
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Odgovor C 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brez odgovora 0 0 1 5 0 0 1 1,8 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

Kar 74,1 % učencev je menilo, da bi bilo potrebno stadion obnoviti tako, da ostane, kot ga je 

zasnoval arhitekt Jože Plečnik s sodelavci. 24,1 % učencev pa je menilo, da naj stadion 

prenovijo v sodoben objekt.  

 

Tabela 109: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 3. 

Kolizej v Ljubljani (fotografija A) je v preteklosti bila večnamenska stavba – vojašnica, 

poslovni in stanovanjski objekt. Danes je Kolizej porušen. Kaj meniš, da bi bilo treba storiti? 

Obkroži eno črko pred odgovorom. 

A) Na mestu stare stavbe zgraditi nov sodoben objekt (fotografija B). 

B) Na mestu stare stavbe zgraditi park.  

C) Kolizej ne bi smeli porušiti, staro stavbo bi morali (fotografija 1) prenoviti ter ji poiskati 

novo namembnost. 

 

Slika 112: Kolizej pred rušenjem A.                                 

 

Slika 113: Eden od predlogov novogradnje na mestu 

Kolizeja B.  

Trditev 3 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Odgovor A 1 5 0 0 3 16,6 4 6,9 

Odgovor B 0 0 3 15 1 5,6 4 6,9 

Odgovor C 19 95 17 85 14 77,8 50 86,2 
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Brez odgovora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

86,2 % učencev je menilo, da bi morali Kolizej prenoviti ter mu poiskati novo namembnost, ter 

tako obsodili njegovo rušenje. Le peščica učencev je menila, da je predlog sodobne stavbe na 

mestu Kolizeja primeren oziroma da bi namesto stavbe raje zgradili park.   

 

Tabela 110: Število (f) in odstotek (f %) za trditev 4. 

Na fotografijah je predstavljena stenska slika slikarja Elíasa García Martíneza (1858–1934), 

ki je bila neprimerno obnovljena. Zapiši črko, katera fotografija predstavlja: poškodovano 

sliko, neprimerno obnovljeno sliko, sliko pred poškodbo. 

  (A)   (B)    (C) 

Slika 114: Stenska slika pred poškodbo (A), slika po neprimerni obnovi (B) in poškodovana slika, Elías García Martínez, 

cerkev Santuario de Misericordia, 1930, Borja, Španija.   

Trditev 4 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Pravilno zapisano 17 85 17 85 18 100 52 89,6 

Napačno zapisano 3 15 2 10 0 0 5 8,6 

Brez odgovora 0 0 1 5 0 0 1 1,8 

Skupaj  20 100 20 100 18 100 58 100 

 

Večina 89,6 % učencev je pravilno razvrstila prikazan motiv. Vsi učenci (100 %) razreda C so 

prepoznali posebnosti, v razredu A in B pa je prepoznalo posebnosti 85 % učencev.  
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Učenci so obsodili vandalizem ter pokazali, da se zavedajo, da z ozaveščanjem posameznika 

lahko dosežemo, da se do kulturne dediščine vedemo bolj odgovorno. Učenci so menili, da je 

potrebno kulturne spomenike prenoviti tako, da služijo potrebam sodobne družbe, ob enem pa 

ohranjajo prvoten videz; učence predlog prenove Plečnikovega stadiona ni prepričal, saj 

drastično posega v prvotno podobo. Prav tako so učenci obsodili rušenje Kolizeja in izrazili 

mnenje, da bi bila prenova stavbe z novo namembnostjo primernejša rešitev. Učenci so tudi 

prepoznali neprimerno obnovo slikarske dediščine ter ozavestili posledice neprimernega 

posega. Rezultati analize vprašalnika izkazujejo visoko mero skrbi in odgovornega odnosa do 

problematike ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, saj so učenci izkazali večjo 

ozaveščenost ‒ s prepoznavanjem problematike v okolju in iskanju primernih rešitev. V 

pogovoru in ob vrednotenju likovnih izdelkov so učenci tudi kritično komentirali problematiko 

kulturne dediščine v neposrednem okolju ter podali rešitve, kako slikarske in kiparske izdelke 

ohranjati in varovati – preprečiti njihovo minljivost s sprotnim obnavljanjem izdelkov in same 

stavbe.   

 

 Analiza vprašalnika za učitelje  

 

Učitelji so po tretji končani nalogi izpolnili vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli osvetliti 

njihovo videnje o izvedbi učne ure.  

 

Tabela 111: Odgovori učiteljev na trditve o metodah dela po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 

Trditve ‒ metode dela 1 2 3 4 5 

Metoda samostojnega dojemanja in uvajanja nove 

likovne tehnike skozi lastno izkušnjo je večini učencev 

spodbudila zanimanje za raziskovanje likovnih 

materialov. 

   B, C A 

Metoda samostojnega dojemanja in uvajanja nove 

likovne tehnike skozi lastno izkušnjo je učence 

pritegnila.  

    
A, 

B, C 

Pri demonstraciji likovne tehnike so učenci dojeli 

izrazne možnosti ponujenih materialov.  
    

A, 

B, C 
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Z razlago, pogovorom, prikazom plakata in 

opazovanjem na mestu samem so učenci razumeli 

posebnosti rastlinskega, živalskega, geometrijskega, 

človeškega ornamenta  in ornamenta svobodnih oblik. 

    
A, 

B, C 

Z razlago, pogovorom, prikazom plakata in 

opazovanjem na mestu samem so učenci razumeli 

posebnosti vitraža (okenske slike). 

    
A, 

B, C 

Z razlago, pogovorom in opazovanjem na mestu samem 

so učenci razumeli predstavljeni pojem slikarska in 

kiparska dediščina.  

    
A, 

B, C 

Z razlago, pogovorom in opazovanjem na mestu samem 

so učenci razumeli predstavljeni pojem premična in 

nepremična dediščina.  

    
A, 

B, C 

Z razlago, pogovorom in opazovanjem na mestu samem 

so učenci razumeli delo konservatorja-restavratorja.  
    

A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo tretjega akcijskega kroga: metodo samostojnega 

dojemanja in uvajanja nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo, dokumentacijsko metodo – 

prikaz plakatov, opazovanje arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine na mestu samem, 

metodo razlage, pogovora in demonstracije likovne tehnike, so bile po mnenju učiteljev 

primerne in koristne za doseganje zastavljenih ciljev tretje naloge.  

 

Vsi učitelji so ocenili, da je metoda samostojnega dojemanja in uvajanje nove likovne tehnike 

učence pritegnila, prav tako pa pri večini učencev spodbudila zanimanje za raziskovanje 

likovnih materialov ‒ učitelj A se je zelo strinjal, učitelja B in C pa sta se strinjala. Zanimanje 

za posebnosti likovnih materialov je po mnenju učiteljev rezultirala tudi primerna 

demonstracija priprave mlečne tempere, saj so učenci uspešno dojeli njene izrazne možnosti, 

kar so potrdili pritrdilni odgovori vseh učiteljev in realizirani likovni izdelki.    
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S kombinacijo metod ‒ prikazi plakatov, opazovanjem arhitekturne, slikarske in kiparske 

dediščine na mestu samem ter metodo razlage in pogovora so učitelji v osrednjem delu učne 

ure predstavili nove pojme in učence uspešno ozaveščali o pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine. Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci s pomočjo omenjenih 

metod bolje razumeli posebnosti ornamenta, vitraža (okenske slike), slikarske in kiparske 

dediščine ter pomen njenega ohranjanja in varovanja, premične in nepremične dediščine ter 

posebnosti dela konservatorja-restavratorja.  

 

Tabela 112: Odgovori učiteljev na trditve o učnih medijih po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 

Trditve – učni mediji 1 2 3 4 5 

Arhitekturna, slikarska in kiparska dediščina lastnega 

kraja je pri učencih vzbudila zanimanje za realizacijo 

likovne naloge.  

    
A, 

B, C 

Arhitekturna, slikarska in kiparska dediščina lastnega 

kraja je učencem omogočila doživljanje in razumevanje 

predstavljenega likovnega motiva.   

    
A, 

B, C 

Prikazani plakati so učencem omogočili predstavljivost 

likovnih pojmov ter posebnosti slikarske in kiparske 

dediščine.  

    
A, 

B, C 

Prikazani plakati so učence pritegnili k dejavnosti.  
   

A, 

B, C 
 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Tudi o prikazu slikovnega materiala so se vsi učitelji strinjali, da so posebnosti lokalne 

arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine pri učencih vzbudile zanimanje za oblikovanje 

likovne naloge, prav tako pa doživljanje in razumevanje predstavljenega motiva. Učitelji so se 

prav tako strinjali, da so plakati s fotografijami učencem omogočili predstavljivost posebnosti 

različnih likovnih pojmov, malo manj pa so jih po mnenju učiteljev pritegnili k dejavnosti.  
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Tabela 113: Odgovori učiteljev na trditve o likovnih materialih po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 

Trditve – likovni materiali 1 2 3 4 5 

Učenci so razumeli posebnosti uporabljenih likovnih 

materialov in jih uspešno uporabili.  
    

A, 

B, C 

Z različnimi materiali (pigmenti, mleko, jajce) je 

mogoče na izviren način oblikovati likovni izdelek.  
    

A, 

B, C 

Mlečna tempera je učence pritegnila. 
    

A, 

B, C 

Obravnavana problematika (mlečna tempera) je 

primerna starostni stopnji učencev.  
    

A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Vsi učitelji so se tudi zelo strinjali, da so učenci razumeli posebnosti likovnih materialov in da 

so jih učenci uspešno uporabili. Potrdili so se tudi, da so materiali ‒ pigmenti, mleko in jajce 

učence zanimali ter omogočili izdelavo mlečne tempere ter omogočili nastanek izvirnega 

likovnega izdelka. Prav tako pa so menili, da je obravnavana likovna tehnika bila primerna 

učenčevi starostni stopnji.  

 

Tabela 114: Odgovor učiteljev na trditvi o načinih likovnega izražanja po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 

Trditev – način likovnega izražanja 1 2 3 4 5 

Učenci so doživeli likovni motiv (po opazovanju), ga 

razumeli in uspešno upodobili.  
    

A, 

B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učitelji so se strinjali, da je učencem izbira načina upodabljanja po opazovanju omogočila   

svobodno snovanje idej in oblikovanje izvirne predloge za vitraž.  
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Tabela 115: Odgovori učiteljev na trditev o obliki dela po realizaciji tretjega akcijskega kroga. 

Trditve – oblika dela 1 2 3 4 5 

Ekskurzija je omogočila pri učencih lažje razumevanje  

slikarske in kiparske dediščine. 
    

A, 

B, C 

Ekskurzija je učence pritegnila.     B A, C 

Oblika dela – delo v skupini – je bila primerna, saj je 

učencem omogočila izmenjavo mnenj in idej pri 

realizaciji likovne naloge.   

   A B, C 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Učitelji so bili enotnega mnenja, da je olika dela – ekskurzija – omogočila lažje razumevanje 

slikarske in kiparske dediščine in vsebine njenega ohranjanja in varovanja. Učitelj B se ni mogel 

odločiti, ali je ekskurzija učence pritegnila, učitelja A in C pa sta to potrdila. Učitelj A se ni 

mogel odločiti, če je skupinsko delo omogočilo izmenjavo mnenj in idej pri realizaciji likovne 

naloge, kar pa sta učitelja B in C potrdila.  

 

 Analiza vprašalnika za učence  

 

Tudi po končanem tretjem akcijskem krogu smo zaprosili učence (54), da so odgovorili na 

zastavljena vprašanja v vprašalniku. Pri interpretaciji smo se osredotočili na sklope trditev o 

metodah dela, učnih medijih, likovnih materialih, načinih likovnega izražanja in obliki dela, s 

pomočjo katerih smo želeli osvetliti učenčevo videnje o izvedbi likovne naloge. 

 

Tabela 116: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 1. 

Z ogledom cerkve mi je učitelj vzbudil zanimanje za opazovanje slikarske in kiparske 

dediščine lastnega kraja. 

Trditev 1 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 
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Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 6 30 1 5,3 8 14,8 

Se ne strinjam.  3 20 2 10 2 10,5 7 13 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

2 13,3 3 15 5 26,3 10 18,5 

Se strinjam.  4 26,7 2 10 4 21 10 18,5 

Se zelo strinjam.  5 33,3 7 35 7 36,8 19 35,2 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 117: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 2. 

Z zanimanjem sem sledil posebnostim slikarske in kiparske dediščine v cerkvi. 

Trditev 2 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 6 30 3 15,8 9 16,7 

Se ne strinjam.  1 6,7 4 20 2 10,5 7 13 

Ne vem, se ne morem 

odločiti. 

5 33,3 1 5 6 31,6 12 22,2 

Se strinjam.  4 26,6 2 10 5 26,3 11 20,3 

Se zelo strinjam.  5 33,3 7 35 3 15,8 15 27,8 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 118: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 3. 

Prikaz posebnosti kulturne dediščine s pomočjo plakatov, razlage, pogovora in opazovanja 

slikarske in kiparske dediščine me je pritegnil in omogočil njeno razumevanje. 

Trditev 3 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 6 30 0 0 7 13 
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Se ne strinjam.  1 6,7 0 0 2 10,5 3 5,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 46,7 4 20 3 15,8 14 25,9 

Se strinjam.  2 13,3 3 15 9 47,4 14 25,9 

Se zelo strinjam.  4 26,6 7 35 5 26,3 16 29,6 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 119: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 4. 

Z učiteljevo predstavitvijo razumem razliko med premično in nepremično kulturno 

dediščino.   

Trditev 4 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 2 10 1 5,2 3 5,5 

Se ne strinjam.  2 13,3 2 10 2 10,5 6 11,1 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 26,6 2 10 1 5,3 7 13 

Se strinjam.  3 20 4 20 9 47,4 16 29,6 

Se zelo strinjam.  6 40 10 50 6 31,6 22 40,7 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 120: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 5. 

Z učiteljevo predstavitvijo razumem posebnosti slikarske in kiparske dediščine.   

Trditev 5 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 6 30 1 5,3 7 13 

Se ne strinjam.  3 20 2 10 2 10,5 7 13 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 3 15 2 10,5 8 14,8 

Se strinjam.  5 33,3 3 15 6 31,6 14 25,9 

Se zelo strinjam.  4 26,6 6 30 8 42,1 18 33,3 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 121: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 6. 

Z učiteljevo predstavitvijo dejavnosti konservatorja-restavratorja vem, kaj dela konservator-

restavrator. 

Trditev 6 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 5 25 1 5,2 7 13 

Se ne strinjam.  0 0 2 10 1 5,2 3 5,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 5 25 6 31,6 14 25,9 

Se strinjam.  8 53,3 2 10 6 31,6 16 29,6 

Se zelo strinjam.  3 20 6 30 5 26,3 14 25,9 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 122: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 7. 

Z učiteljevo predstavitvijo sem razumel pomen besede ornament. 

Trditev 7 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 6 30 0 0 7 13 

Se ne strinjam.  2 13,3 1 5 2 10,5 5 9,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 33,3 2 10 7 36,8 14 25,9 
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Se strinjam.  2 13,3 6 30 4 21 12 22,2 

Se zelo strinjam.  5 33,3 5 25 6 31,6 16 29,6 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 123: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 8. 

Z učiteljevo predstavitvijo sem razumel pomen besede vitraž. 

Trditev 8 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 3 15 0 0 4 7,4 

Se ne strinjam. 3 20 0 0 3 15,8 6 11,1 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 5 25 3 15,8 11 20,4 

Se strinjam.  3 20 5 25 7 36,8 15 27,8 

Se zelo strinjam.  5 33,3 7 35 6 31,6 18 33,3 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 124: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 9. 

Učitelj je nazorno prikazal posebnosti priprave in uporabe mlečne tempere. 

Trditev 9 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se ne strinjam.  0 0 1 5 0 0 1 1,8 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 33,3 7 35 5 26,3 17 31,5 

Se strinjam.  3 20 3 15 8 42,1 14 25,9 

Se zelo strinjam.  7 46,7 9 45 6 31,6 22 40,7 
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Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

V prvem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditve o metodah dela. Analiza je pokazala, 

da je več kot polovica učencev pritrdila, da je učitelj z ogledom cerkve pri njih vzbudil 

zanimanje za opazovanje slikarske in kiparske dediščine lastnega kraja (53,7 %). Najbolj so s 

trditvijo soglašali učenci razreda C (36,8 %), najmanj pa učenci razreda A (30 %). Manj kot 

polovica učencev je potrdila, da so z zanimanjem sledili posebnostim slikarske in kiparske 

dediščine v cerkvi (48,1 %). Najbolj so s trditvijo soglašali učenci razreda B (35 %), prav tako 

pa se učenci razreda B (30 %) z odgovorom niso strinjali. Učenci razreda A in C pa so bili 

najbolj neodločeni (okoli 33 %). Več kot polovica učencev (55,5 %) je pritrdila, da je učitelju 

uspelo s pomočjo razlage, pogovora ob plakatih in opazovanju slikarske in kiparske dediščine 

v objektu pritegniti njihovo pozornost, prav tako pa razumeti posebnosti kulturne dediščine. 

Najbolj so se s trditvijo strinjali učenci razreda C (73,7 %), največ učencev razreda A pa se o 

trditvi ni moglo odločiti (46,4 %). Največ učencev, ki se s trditvijo niso strinjali, pa je bilo v 

razredu B (30 %). Več kot 70 % učencev je potrdilo, da so z učiteljevo predstavitvijo razumeli 

razliko med premično in nepremično kulturno dediščino, potrdili pa so tudi razumevanje 

posebnosti slikarske in kiparske dediščine (okoli 60 %), več kot 55 % učencev je razumelo 

posebnosti poklica konservatorja-restavratorja, prav tako pa so učenci potrdili razumevanje 

posebnosti ornamenta (več kot 50 % učencev) in vitraža (okoli 60 %). Več kot 65 % učencev 

je potrdilo, da je učitelju uspelo nazorno prikazati posebnosti priprave in uporabe mlečne 

tempere.  

 

Tabela 125: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 10. 

Prikazan plakat mi je omogočil spoznanje o neprimerni obnovi stenske slike in nujnosti, da 

predmete kulturne dediščine obnavlja strokovnjak. 

Trditev 10 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 4 20 0 0 5 9,2 

Se ne strinjam.  4 26,6 0 0 2 10,5 6 11,1 
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Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 3 15 3 15,8 9 16,7 

Se strinjam.  4 26,6 4 20 6 31,6 14 25,9 

Se zelo strinjam.  3 20 9 45 8 42,1 20 37 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 126: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 11. 

Opazovanje slikarske in kiparske dediščine mi je omogočilo doživljanje in razumevanje 

okraskov. 

Trditev 11 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 13,3 6 30 1 5,3 9 16,7 

Se ne strinjam.  1 6,7 0 0 3 15,8 4 7,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 26,6 4 20 2 10,5 10 18,5 

Se strinjam.  3 20 7 35 4 21 14 25,9 

Se zelo strinjam.  5 33,3 3 15 9 47,4 17 31,5 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 127: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 12. 

Prikazan plakat mi je omogočil razumevanje posebnosti različnih ornamentov. 

Trditev 12 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 3 15 0 0 4 7,4 

Se ne strinjam.  1 6,7 4 20 0 0 5 9,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

6 40 1 5 3 15,8 10 18,5 
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Se strinjam.  3 20 1 5 11 57,9 15 27,8 

Se zelo strinjam.  4 26,6 11 55 5 26,3 20 37 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 128: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 13. 

Prikazan plakat mi je omogočil razumevanje posebnosti vitraža. 

Trditev 13 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 7 35 0 0 8 14,8 

Se ne strinjam.  1 6,7 0 0 3 15,8 4 7,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 33,3 0 0 5 26,3 10 18,5 

Se strinjam.  4 26,6 5 25 5 26,3 14 25,9 

Se zelo strinjam.  4 26,6 8 40 6 31,6 18 33,3 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

V drugem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o uporabljenih učnih medijih. Več 

kot 62 % učencev je potrdilo, da jim je prikazan plakat omogočil prepoznati vrednost kulturne 

dediščine, njeno neprimerno obnovo in nujnosti, da predmete kulturne dediščine obnavlja 

strokovnjak. S trditvijo so se najbolj strinjali učenci razreda C (73,7 %), najmanj pa učenci 

razreda A (46,6 %). Več kot polovica učencev (57,4 %) je pritrdila, da jim je opazovanje 

slikarske in kiparske dediščine omogočilo doživljanje in razumevanje ornamenta, od tega 

najbolj učenci razreda C (68,4 %), s trditvijo pa se niso strinjali učenci razreda B (30 %), največ 

učencev pa se ni moglo odločiti v razredu A (26,6 %). Okoli 65 % učencev je pritrdilo, da jim 

je prikazan plakat omogočil razumevanje posebnosti različnih oblik okraskov. Največ učencev 

je potrdilo trditev v razredu C (84,2 %), največ učencev razreda B pa se s trditvijo ni strinjalo 

(35 %), največ učencev, ki pa se ni moglo odločiti, je bilo v razredu A (40 %). Več kot polovica 

učencev (59,2 %) je pritrdila zadnjo trditev, da je prikazan plakat omogočil razumevanje 

posebnosti vitraža. 65 % učencev razreda B se je s trditvijo strinjalo, v istem razredu pa se s 



 

- 254 - 

trditvijo ni strinjalo 35 % učencev. Največ učencev, ki se ni moglo odločiti za odgovor, je bilo 

v razredu A (33,3 %).  

Tabela 129: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 14. 

Ustvarjanje lastne barve – mlečne tempere – me je pritegnilo k oblikovanju likovne naloge. 

Trditev 14 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 3 20 4 20 2 10,5 9 16,7 

Se ne strinjam.  0 0 0 0 5 26,3 5 9,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

7 46,7 1 5 1 5,3 9 16,7 

Se strinjam.  3 20 5 25 3 15,8 11 20,4 

Se zelo strinjam.  2 13,3 10 50 8 42,1 20 37 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 130: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 15. 

Ponujeni likovni material – pigmenti, mleko, jajce – me je privedel k spoznanju o različnosti 

materialov kulturne dediščine. 

Trditev 15 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 13,3 3 15 1 5,3 6 11,1 

Se ne strinjam.  2 13,3 2 10 3 15,8 7 13 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 4 20 4 21 11 20,4 

Se strinjam.  4 26,7 4 20 4 21 12 22,2 

Se zelo strinjam.  4 26,7 7 35 7 36,8 18 33,3 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 
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Tabela 131: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 16. 

S pomočjo mlečne tempere sem uspešno oblikoval likovno nalogo. 

Trditev 16 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 3 15 0 0 4 7,4 

Se ne strinjam.  4 26,7 0 0 3 15,8 7 13 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

2 13,3 2 10 4 21 8 14,8 

Se strinjam.  5 33,3 7 35 7 36,8 19 35,2 

Se zelo strinjam.  3 20 8 40 5 26,3 16 29,6 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 132: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 17. 

Večkrat bi želel sam izdelati različni likovni material (barvo, slikarsko podlago idr.). 

Trditev 17 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 4 20 2 10,5 7 13 

Se ne strinjam.  2 13,3 2 10 1 5,3 5 9,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 26,6 2 10 5 26,3 11 20,4 

Se strinjam.  6 40 5 25 5 26,3 16 29,6 

Se zelo strinjam.  2 13,3 7 35 6 31,6 15 27,8 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

V tretjem sklopu vprašanj smo analizirali rezultate trditev o uporabljenem likovnem materialu. 

Izkazalo se je, da je izdelava mlečne tempere učence pritegnila. S tem se je strinjalo 57,4 % 

učencev. Najbolj so se s trditvijo strinjali učenci razreda B (75 %), najmanj učenci razreda C 
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(37 %), največ učencev, ki se ni moglo odločiti, je bilo v razredu A (46,7 %). Več kot polovico 

učencev (55 %) je ponujeni likovni material – različni barvni pigmenti, mleko in jajce – privedel 

k spoznanju o različnosti materialov kulturne dediščine. Najbolj so s trditvijo soglašali učenci 

razreda C (57,8 %), najmanj učenci razreda A (26,6 %), za odgovor pa se ni moglo odločiti 

največ učencev razreda C (21 %). 64,8 % učencev meni, da so s pomočjo mlečne tempere 

uspešno oblikovali likovno nalogo, kar je potrdilo 75 % učencev razreda B, najmanj pa so se s 

trditvijo strinjali učenci razreda A (33,4 %). 57,4 % učencev pa bi večkrat želeli sami izdelati 

likovni material, saj bi tako lažje spoznavali njihove posebnosti. S trditvijo so se strinjali učenci 

razreda B (60 %), največ učencev istega razreda pa se s trditvijo ni strinjala (30 %). Največ 

učencev, ki pa se ni moglo odločiti, pa je bilo v razredu A in C (26,3 %).  

 

Tabela 133: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 18. 

Predstavljen naslov likovnega motiva mi je spodbudil željo za upodabljanje.    

Trditev 18 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 3 20 4 20 0 0 7 13 

Se ne strinjam.  1 6,7 1 5 3 15,8 5 9,2 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 4 20 5 26,3 12 22,2 

Se strinjam.  5 33,3 4 20 8 42,1 17 31,5 

Se zelo strinjam.  3 20 7 35 3 15,8 13 24,1 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 134: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 19. 

Razumevanje posebnosti okraskov s slikarske in kiparske dediščine mi je spodbudilo željo 

za upodobitev motiva (vitraž). 

Trditev 19 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 
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Se nikakor ne strinjam. 0 0 6 30 1 5,3 7 13 

Se ne strinjam.  2 13,3 1 5 4 21 7 13 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

5 33,3 5 25 4 21 14 25,9 

Se strinjam.  6 40 2 10 6 31,6 14 25,9 

Se zelo strinjam.  2 13,3 6 30 4 21 12 22,2 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

V četrtem sklopu vprašanj smo analizirali trditve o načinih likovnega izražanja (po 

opazovanju). Več kot polovica učencev (55,6 %) je pritrdila, da jim je predstavljen naslov 

likovnega motiva vitraž spodbudil željo za upodabljanje. Najbolj je motiv pritegnil učence 

razreda A (53,3 %), v istem razredu pa se s trditvijo ni strinjalo 26,7 % učencev. Največ 

učencev, ki se ni moglo odločiti, pa je bilo v razredu C (26,3 %). Na trditev, da je razumevanje 

posebnosti okraskov s slikarske in kiparske dediščine pri njih spodbudilo željo za upodobitev 

motiva, je potrdilo 48,1 % učencev. Najbolj so se s trditvijo strinjali učenci razreda A (53,3 %), 

najmanj pa učenci razreda B (35 %). Največ učencev v razredu A (33,3 %) pa se za odgovor ni 

moglo odločiti.    

 

Tabela 135: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 20. 

Delo v skupini je bilo zanimivo, saj smo se s sošolci pri izdelavi likovne naloge dopolnjevali.    

Trditev 20 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 1 6,7 3 15 0 0 4 7,4 

Se ne strinjam.  0 0 1 5 2 10,5 3 5,5 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

3 20 1 5 4 21 8 14,8 

Se strinjam.  5 33,3 1 5 3 15,8 9 16,7 

Se zelo strinjam.  6 40 14 70 10 52,6 30 55,5 
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Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

Tabela 136: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov za trditev 21. 

Odhod v cerkev (ekskurzija) in ustvarjanje likovnega dela v cerkvi sta me pritegnila. 

Trditev 21 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Se nikakor ne strinjam. 2 13,3 5 25 1 5,3 8 14,8 

Se ne strinjam.  1 6,6 1 5 2 10,5 4 7,4 

Ne vem, se ne morem 

odločiti.  

4 26,7 3 15 6 31,6 13 24,1 

Se strinjam.  4 26,7 5 25 5 26,3 14 25,9 

Se zelo strinjam.  4 26,7 6 30 5 26,3 15 27,8 

Skupaj  15 100 20 100 19 100 54 100 

 

V petem sklopu vprašanj pa smo analizirali rezultate o obliki dela – v skupini in ekskurziji. 72,2 

% učencev je pritrdilo, da jih je delo v skupini pritegnilo, saj so se lahko s sošolci pri 

oblikovanju likovnega dela dopolnjevali. S trditvijo so se najbolj strinjali učenci razreda B (75 

%), prav tako pa se v istem razredu s trditvijo ni strinjalo 20 % učencev. Najbolj neodločeni pa 

so bili učenci razreda C (21 %). Več kot polovica učencev (53,7 %) je tudi potrdila, da sta jih 

pritegnila odhod (ekskurzija) in ustvarjanje likovnega dela v cerkvi. Najbolj so se s trditvijo 

strinjali učenci razreda B (55 %), v istem razredu pa se s trditvijo ni strinjalo 30 % učencev. 

Največ učencev pa se ni moglo odločiti v razredu C (31,6 %). 

 

Pritrdilno, okoli 50 % in več so učenci vseh razredov ocenili večino trditev. Manj kot 50 % 

učencev je potrdilo, da je z zanimanjem sledila posebnostim slikarske in kiparske dediščine v 

cerkvi ter da jim je predstavljen naslov likovnega motiva vitraž spodbudil željo za upodabljanje. 

Več kot 60 % učencev je potrdilo, da jim je prikazan plakat omogočil spoznanje neprimerne 

obnove stenske slike in nujnosti, da predmete kulturne dediščine obnavlja strokovnjak ter da je 

učitelju uspelo nazorno prikazati posebnosti priprave in uporabe mlečne tempere. Več kot 70 
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% učencev pa meni, da so z učiteljevo predstavitvijo posebnosti razumeli razliko med premično 

in nepremično kulturno dediščino ter da jih je delo v skupini pritegnilo, saj so se lahko s sošolci 

dopolnjevali pri oblikovanju likovne naloge.  

 

V zadnjem delu vprašalnika so bila tudi odprta vprašanja. Učenci so imeli možnost, da zapišejo, 

kaj naj bi učitelji v učni uri spremenili in kaj bi spremenili sami, če bi likovno nalogo lahko 

reševali še enkrat.  

 

Tabela 137: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje tretjega akcijskega kroga. 

Kaj naj bi učitelj v učni uri spremenil? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Manj razlagal in več časa namenil za izdelovanje 

izdelka.   

6 0 0 6 

Vnesel več zabave.   1 0 0 1 

Dodelil manj nalog.  1 0 0 1 

Bolje razložil snov.   1 0 0 1 

Več razlaganja.  0 1 0 1 

 

Iz tabele 137 je razvidno, da so učenci razreda A šestkrat zapisali odgovor, da bi želeli manj 

učiteljeve razlage in več časa za izdelovanja izdelka. Po enkrat so učenci izrazili tudi željo, da 

bi bilo v času učne ure več zabave (razred A), manj nalog (razred A), bolje razložena učna snov 

(razred A) ter več učiteljeve razlage (razred B), kar pa je v nasprotju s trditvijo, da si želijo manj 

učiteljevih posredovanj učne vsebine.   
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Tabela 138: Frekvenca odgovorov na odprto vprašanje tretjega akcijskega kroga. 

Kaj bi spremenil ti, če bi lahko likovno nalogo reševal še enkrat? 

Odgovori učencev Frekvenca odgovorov 

Razred 

A  

Razred 

B 

Razred 

C  

Skupaj 

Bolj bi se potrudil.    4 4 3 11 

Ustvarjal bi samo z računalnikom. 0 1 0 1 

Ne bi ustvarjal v skupini. 0 0 1 1 

 

Iz tabele 138 je razvidno, da so učenci enajstkrat zapisali trditev (štirikrat v razredu A, štirikrat 

v razredu B in trikrat v razredu C), da bi se za nalogo bolj potrudili, če bi jo reševali še enkrat.  

 

Iz odprtih odgovorov smo lahko ugotovili, da so učenci poudarili predvsem pomanjkanje 

razpoložljivega časa za izvedbo likovne naloge, vzroke pa iščejo v teoretičnem delu ure. V 

odgovorih učencev nismo zasledili komentarjev o nezanimivosti posamezne vsebine. Pri 

opazovanju z udeležbo tretjega akcijskega kroga pa se je ponovno izkazalo, da učence 

pritegnejo vsebine, povezave z nacionalno kulturno dediščino. 

 

Po izvedbi tretjega akcijskega kroga so učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, izpolnili vprašalnik 

s trditvami o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku.  

 

Tabela 139: Odgovori učiteljev na trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in obravnave pri 

pouku po končani akcijski raziskavi. 

Trditve o odnosu do vsebin ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine in obravnave pri pouku 
1 2 3 4 5 

Lastnik uničuje kulturo lastnega naroda, če stavbe, slike 

in kipe, ki jih je mogoče obnoviti, zanemarja, uničuje ali 

poruši samo zato, ker so stare. 

   C, B A 
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Vsak nestrokovni poseg v kulturno dediščino (stavbe, 

slike, kipe) obsojam in bi ga prijavil pristojnim službam. 
 B, C  A   

Sodobno podeželsko arhitekturo je treba prilagoditi 

stavbni dediščini pokrajine, v kateri se nahaja. 
   A, C B  

Dolžnost učitelja je, da učence ozavesti o primerni 

obliki, velikosti in barvi arhitekture v določenem okolju. 
    

A, 

B, C 

Slovenska kulturna krajina zaradi neprimerne sodobne 

arhitekture izgublja prepoznavnost. 
  B C A 

Živel bi v prenovljeni, identitetno razpoznavni stari hiši, 

s starinskimi umetniškimi slikami, kiparskimi izdelki. 
   

A, 

B, C 
 

Nekateri spomeniki kulturne dediščine (stavbe, kipi) 

zavirajo družbeni razvoj in jih je treba odstraniti. 
A, B  C   

Eden od velikih problemov ohranjanja in varovanja 

kulturne dediščine (arhitekturne, slikarske, kiparske) je  

nezavednost prebivalstva o cenjenju lastne tradicije (kar 

ni novo, ni napredno, ni dostojanstveno ipd.). 

   C A, B 

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine (stavb, slik, 

kipov, kulturne krajine) je v času ekonomske krize 

drugotnega pomena. 

 C B A  

Primanjkuje mi znanja in informacij o ohranjanju in 

varovanju arhitekturne, slikarske, kiparske dediščine ter 

kulturne krajine, zato se problematiki pri pouku likovne 

vzgoje premalo posvečam. 

   
A, 

B, C 
 

Nezanimanje učencev ovira razvijanje odgovornega 

odnosa do ohranjanja in varovanja arhitekturne 

dediščine, kulturne krajine, slikarske in kiparske 

dediščine. 

  
A, 

B, C 
  

Pomanjkanje učnih sredstev (učbenikov, knjig, revij …) 

o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine negativno 
  

A, 

B, C 
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vpliva na uspešnost razvijanja učenčevega odgovornega 

odnosa do njenega ohranjanja in varovanja. 

Učitelj je odgovoren za razvoj učenčevega odgovornega 

odnosa do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

(arhitekture, krajine, slik in kipov). 

    
A, 

B, C 

Pri pouku likovne vzgoje je potrebno več časa posvečati 

vgrajevanju vsebin ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. 

  C, B A  

Zaradi obsežnosti vsebin, ki jih je treba obravnavati pri 

pouku likovne vzgoje, se premalo vgrajuje problematika 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. 

  C B A 

Na vseh stopnjah šolanja je treba ozaveščati učence o 

ohranjanju in varovanju arhitekturne dediščine, kulturne 

krajine, slikarske in kiparske dediščine. 

     B A, C 

Pri izvajanju likovnih nalog z vgrajeno vsebino 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je nujno 

sodelovati tudi s strokovnjaki (npr. z območnim 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine), saj bi tako pri 

učencih vzbudili večje zanimanje za omenjeno 

problematiko. 

   B, C A 

Legenda: A – učitelj šole A, B – učitelj šole B, C – učitelj šole C, 1 ‒ se nikakor ne strinjam, 

2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ ne vem, se ne morem odločiti, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ se zelo strinjam 

 

Odgovore po končanem tretjem krogu smo primerjali z odgovori, ki so jih učitelji podali pred 

začetkom akcijske raziskave. Analiza je pokazala napredek pri štirih trditvah. Učitelj B je 

spremenil mnenje in potrdil, da je nesmiselno in škodljivo, če lastnik uničuje predmete kulturne 

dediščine samo zato, ker so stari. Učitelja A in C sta se strditvijo strinjala že pred raziskavo, kar 

sta ponovno potrdila. Učitelj C je spremenil mnenje ter po tretjem akcijskem krogu potrdil, da 

je dolžnost učitelja, da učence ozavešča o primerni obliki, velikosti in barvi arhitekture v 

določnem okolju. Učitelja B in A sta se s trditvijo strinjala že pred raziskavo. Po raziskavi sta 

učitelja A in B spremenila mnenje in izrazila, da bi s pomočjo strokovne prenove lahko živela 
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v stari hiši. Učitelj C se je s trditvijo strinjal pred raziskavo in ni spremenil svojega mnenja. Vsi 

učitelji pa so spremenili mnenje in potrdili, da je tudi učitelj odgovoren za razvoj učenčevega 

pozitivnega in odgovornega odnosa do kulturne dediščine ter njenega primernega ohranjanja in 

varovanja.  

 

 Ugotovitve tretjega kroga akcijske raziskave 

 

Ob zaključku tretjega kroga raziskave smo analizirali podatke, ki smo jih dobili z opazovanjem 

v razredu, s podatki, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnikov in analize likovnih del.  

 

Učne metode, ki smo jih vpeljali v realizacijo tretjega akcijskega kroga: metodo samostojnega 

dojemanja in uvajanja nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo, dokumentacijsko metodo – 

prikaz plakatov, opazovanje arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine na mestu (in – situ), 

metodo razlage, pogovora ter demonstracijo likovne tehnike, so bile po mnenju učiteljev 

primerne in koristne za doseganje zastavljenih ciljev tretje likovne naloge.  

 

Učitelji so ocenili, da je metoda samostojnega dojemanja in uvajanje nove likovne tehnike 

učence pritegnila, prav tako pa pri večini učencev spodbudila zanimanje za raziskovanje 

različnih likovnih materialov ter učence usmerila k spoznanju o različnosti materialov ter 

originalnosti in neponovljivosti materialne kulturne dediščine, kar so potrdili tudi odgovori 

učencev. Zanimanje za posebnosti različnih likovnih materialov je po mnenju učiteljev 

rezultirala tudi primerna demonstracija priprave mlečne tempere, saj so učenci uspešno dojeli 

njene izrazne možnosti, kar so potrdili tudi odgovori učencev. S kombinacijo metod ‒ prikazi 

plakatov, opazovanjem arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine na mestu samem ter 

metodo razlage in pogovora, so učitelji v osrednjem delu uspeli nadzorno predstaviti nove 

pojme, učence pa tudi uspešno ozaveščati o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine. Odgovori učiteljev in učencev se ujemajo tudi pri trditvah, da so s pomočjo 

omenjenih metod učenci bolje razumeli posebnosti ornamenta, vitraža, slikarske in kiparske 

dediščine, premične in nepremične dediščine ter posebnosti dela konservatorja-restavratorja. 

Tudi v okviru prikaza slikovnega materiala so se odgovori učiteljev in učencev ujemali, da so 
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posebnosti lokalne arhitekturne, slikarske in kiparske dediščine pri učencih vzbudile zanimanje 

za oblikovanje likovne naloge, prav tako pa doživljanje in razumevanje predstavljenega motiva.  

 

Učitelji so menili, da so učenci razumeli posebnosti uporabljenih likovnih materialov in da so 

jih uspešno uporabili, kar so podkrepila tudi mnenja učencev. Učitelji so se prav tako strinjali, 

je likovni material učence pritegnil ter omogočil izdelavo izvirnega likovnega izdelka, kar je 

bilo mogoče razbrati tudi iz odgovorov učencev.  

 

Učitelji so ocenili, da je učencem način upodabljanja po opazovanju omogočil svobodno 

snovanje idej in oblikovanje izvirnega osnutka vitraža, sam motiv pa je učence manj pritegnil, 

kar so potrdili tudi odgovori učencev.  

 

Učitelji so menili, da je oblika dela – ekskurzija – omogočila lažje razumevanje posebnosti 

slikarske in kiparske dediščine, saj je učencem omogočila njeno neposredno izkušnjo, možnosti 

opazovanja ter lažje spoznavanje posebnosti njenega ohranjanja in varovanja. Učenci so v 

večini potrdili, da jih je dejavnost na ekskurziji pritegnila, nekateri pa se nad ekskurzijo niso 

navdušili. V pogovoru z učenci in učitelji smo spoznali, da je razlog neodobravanja 

pomanjkanje motivacije do hoje v cerkev. Vsi učitelji niso menili, da je skupinsko delo pri 

učencih omogočilo izmenjavo mnenj in idej pri realizaciji likovne naloge, odgovori učencev pa 

so s trditvijo soglašali.  

 

Ocene učiteljev o ustvarjalnosti učencev kažejo na to, da so bili učenci kljub manjši motivaciji 

izrazito ustvarjalni. Vsi učitelji so se strinjali, da so učenci dobro opazovali različne ornamente. 

Posebej pa so se izkazali pri sestavljanju skupinskega ornamenta v samostojno kompozicijo kot 

tudi pri izdelavi in uporabi mlečne tempere za doseganje pastoznosti ali izrazite zasičenosti 

barvne plasti. Učenci so se dokazali tudi v snovanju idej na osnovi subjektivnih zaznav, čustev 

in domišljije, tako pri oblikovanju detajlov (individualno delo) kot tudi pri oblikovanju 

končnega izdelka vitraža (skupinsko delo). V likovnih delih učencev so opazne izvirne 

domislice v upodobljenih oblikah, opazna je tudi skladnost barv kot rezultat likovnega spomina 

in domišljije s preoblikovanjem okraskov različnih krščanskih simboličnih podob. Učitelji so 

tudi menili, da so bili učenci zelo motivirani pri upodobitvi ornamenta kot izraz lastne strategije 
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v okviru skupinskega oblikovanja ‒ ornament iz različnih krščanskih simbolov (lobanje, križi), 

vrtnice in trnje, listi rastlin in cvetovi, črte in točke, prepleti različnih barv, svetlostnih 

odtenkov, oblik idr.  

 

Pri ugotavljanju zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine so učenci izkazali visoko mero odgovornosti do problematike v 

okolju. Učenci so obsojali vandalizem, zavedajo pa se, da z ozaveščanjem lahko dosežejo, da 

se ljudje do kulturne dediščine vedejo bolj odgovorno. Učenci so menili, da je potrebno kulturne 

spomenike prenoviti tako, da služijo potrebam sodobne družbe, ob enem pa obdržijo prvoten 

videz; učence predlog prenove Plečnikovega stadiona ni prepričal, saj drastično posega v 

prvotno podobo. Prav tako so učenci obsodili rušenje Kolizeja in izrazili mnenje, da bi bila 

prenova stavbe z novo namembnostjo primernejša rešitev. Učenci so prav tako prepoznali 

neprimerno obnovo slikarske dediščine ter ozavestili posledice neprimernega posega. Rezultati 

analize vprašalnika izkazujejo visoko mero skrbi in odgovornega odnosa do problematike 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, saj učenci izkazujejo večjo ozaveščenost ‒ s 

prepoznavanjem problematike v okolju in iskanju primernih rešitev. V pogovoru oz. ob 

vrednotenju likovnih izdelkov so učenci tudi kritično komentirali problematiko kulturne 

dediščine v neposrednem okolju ter podali rešitve, kako slikarske in kiparske izdelke ohranjati 

in varovati – preprečiti njihovo minljivost s sprotnim obnavljanjem izdelkov in same stavbe.   

 

3.3.8 Sklep drugega dela raziskave (akcijskega dela) 

V akcijskem delu raziskave smo odgovorili na vprašanja glede učiteljeve ozaveščenosti in 

usposobljenosti o pomenu vključevanja vsebine o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine, 

učiteljeve zmožnosti doseganja učnih ciljev v okviru likovnih nalog z vsebino o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine ter v preverjanje učinkovitosti modela z vključevanjem omenjenih 

vsebin pri pouku likovne vzgoje.  

 

Odgovori na vprašanja, kakšna je učiteljeva ozaveščenost o pomenu vključevanja vsebin o 

varovanju in ohranjanju kulturne dediščine ter njegova usposobljenost za vgrajevanje teh 

vsebin v likovne naloge, so temeljili na predhodnih ugotovitvah, da učitelji nimajo dovolj 

kompetenc za ozaveščanje učencev o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. Prav zato se 
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vsebinam niso posvečali oziroma so učence o njih ozaveščali površno, brez obrazložitev 

pojmov in kompleksnejših problemov. Odnos do kulturne dediščine je na splošno v družbi na 

nezavidljivi ravni, a kljub temu se učitelji niso počutili odgovorne za neodgovoren odnos 

učencev v osnovni šoli do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Izkazalo pa se je, da je 

vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine odvisno od učiteljevih 

prepričanj glede pomembnosti teh vsebin, kar pa ni v skladu s sodobnimi usmeritvami 

(Henderson, 2005). Raziskava je pokazala, da je mogoče s pomočjo predhodnih priprav za 

organiziranje likovne dejavnosti ter ob izvedbi učnih ur pridobiti ključna znanja s področja 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, posebej, če jih učitelj vključi v aktualne vsebine 

učnega načrta v okviru izvedbe likovnih nalog. Po izkušnji vključevanja vsebin ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine so učitelji med drugim potrdili, da je njihova naloga, da učence 

ozaveščajo o pomembnosti varovanja kulturne dediščine – da so učenci občutljivi na oblike, 

velikosti in barve sodobne arhitekture v določenem okolju, da razmišljajo o možnostih primerne 

prenove obstoječe arhitekturne dediščine v lastnem okolju in širše ter da krepijo odnos do lastne 

kulturne dediščine in kulturne istovetnosti.  

 

Na prvo raziskovalno vprašanje, kakšna je učiteljeva ozaveščenost o pomenu vključevanja 

vsebin o varovanju in ohranjanju kulturne dediščine ter njegova usposobljenost za vgrajevanje 

teh vsebin v likovne naloge, lahko odgovorimo, da se učitelji, ki so sodelovali v akcijski 

raziskavi, po izkušnji vključevanja vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine čutijo bolj 

odgovorne glede razvoja učenčevega odgovornega odnosa do omenjenih vsebin, počutijo se 

tudi bolj usposobljene za obravnavo vsebin in jim bodo pridobljene izkušnje vzor za izvedbo 

učnih vsebin s to problematiko tudi v prihodnosti.   

 

Odgovore na raziskovalno vprašanje, kakšni so učinki poučevanja učencev o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine na ravni zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in likovne ustvarjalnosti z različnimi 

učnimi metodami in oblikami dela, učnimi mediji, likovnimi materiali ter načini likovnega 

izražanja (likovnih motivov) po izvedbi likovnih nalog, smo osvetlili z ugotavljanjem učenčeve 

uspešnosti v razumevanju vrednosti kulturne dediščine, njihove zmožnosti kritičnega 

presojanja o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine ter likovne ustvarjalnosti z izvedbo treh 

akcijskih krogov in realizacijo likovnih nalog z različnih likovnih področij.  



 

- 267 - 

 

V prvem akcijskem krogu so učenci izvedli likovno nalogo s področja arhitekturnega 

oblikovanja, kjer so oblikovali polodprt, polzaprt in zaprt prostor po svoji domišljiji (stadion v 

prihodnosti) v kombinirani tehniki in s pomočjo različnih likovnih materialov (karton, lepenka, 

papir, vrvice idr.). Zaradi kompleksnosti likovne naloge so učenci ustvarjali likovni izdelek v 

dvojicah. S pomočjo vključevanja učnih medijev (fotografij raznih arhitekturnih tvorb iz 

preteklosti in sedanjosti ter miselnega vzorca) in različnih metod dela, kot so metoda širjenja in 

udejanjanja (elaboriranja) likovne senzibilnosti, prikaz slikovnega gradiva ter grafična 

predstavitev in demonstracija likovne tehnike, metoda pogovora in razlage (Karlavaris, 1991), 

smo učence vpeljali v spoznavanje pojmov o kulturni dediščini, njenem pomenu, ohranjanju in 

varovanju. 

  

Odgovori učiteljev in učencev v anketnem vprašalniku po izvedbi likovne naloge v prvem 

akcijskem krogu in analizi opazovanja z udeležbo so potrdili, da so učenci z metodo 

demonstracije, metodo pogovora in razlage ter metodo širjenja in udejanjanja (elaboriranja) 

likovne senzibilnosti (Szekely, Buckman, 2012, Eglington, 2003) uspešno opredelili že 

poznane likovne pojme in usvojili nove. Učna medija – slikovni prikaz in grafično predstavitev 

– so učitelji potrdili kot primerna za izvedbo arhitekturne naloge ob vključevanju vsebin s 

področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Pozitivne ocene učencev zastavljenih 

trditev potrjujejo, da je slikovni prikaz ob metodi razlage in pogovora omogočil uspešen prenos 

zavedanja o arhitekturni dediščini lastnega kraja in razmišljanja o njenih potrebah ali stanju, v 

katerem se neka nepremičnina nahaja (Assessing the importance and value of historic buildings 

to young people, 2011). Tudi izbran likovni material se je izkazal kot primeren za oblikovanje 

prostorskih tvorb. Učenci so sami izbirali med ponujenim likovnim materialom, kar na dolgi 

rok krepi samozavest ter spodbuja ustvarjalnost in kritično razmišljanje (Szekely, Buckman, 

2012). Ocene učiteljev o likovni ustvarjalnosti učencev potrjujejo likovno ustvarjalnost. Ob 

vrednotenju lastnih izdelkov pa sta se le pri majhnem številu učencev izkazala pozitiven odnos 

do kulturne dediščine ter kritičnost v okviru ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Večini 

učencev ni uspelo presoditi vrednosti predstavljenih primerov in tudi ne opisati, kaj so 

upoštevali pri oblikovanju lastnega likovnega izdelka. Tudi odgovori v vprašalniku so nakazali 

nekritičnost učencev v okviru ohranjanja kulturne dediščine, pa tudi slabše prepoznavanje 

problemov v okolju: več kot polovice vseh učencev niso motile živopisne barve fasad. Podobno 

jih tudi niso motile stavbe, ki ne sodijo v podzemeljsko okolje, prav tako ne stavbe, ki so 
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neprimerno prenovljene, niti sodobne arhitekture z različnimi obeležji (različne stenske 

slikarije, vliti betonski reliefi ali kipi ipd.), s katerimi lastniki pogosto krasijo svoje stavbe. 

 

Pri analizi dosežkov v prvem akcijskem krogu smo z učitelji ugotovili, da učenci potrebujejo 

dodatne usmeritve za ozaveščanje o ohranjanju in varovanju arhitekture dediščine ter razširitev 

znanj o kulturni krajini, zato smo se odločili, da uvedemo drugi akcijski krog. Drugo nalogo 

smo izvedli v okviru področja grafike. Likovno nalogo, preoblikovanje krajine po predstavah 

in domišljiji, smo izvedli s pomočjo računalniške grafike in likovnega motiva Vas Štanjel, in 

sicer z namenom, da pri učencih dosežemo večjo motivacijo ter ponudimo drugačen način 

likovnega izražanja, komunikacije in zaznavanja (Wood, 2004). S poseganjem učencev v 

zaščiteno dediščinsko kulturno krajino s pomočjo domišljijske preobrazbe smo želeli v učencih 

vzbuditi odgovornost za posledice neprimerne prenove ali novogradnje, ki ne sledi identiteti 

krajine (Carrozzino idr., 2011). Za doseganje še večje zmožnosti kritičnega presojanja in 

vrednotenja pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine smo v učno dejavnost 

poleg splošnih metod vključili tudi metodo razvijanja lastne senzibilnosti (Tacol, 2003). S 

pomočjo omenjene metode so učenci spoznali likovne pojme, jih opredelili in okrepili 

ozaveščenost o pomembnosti kulturne dediščine, kar se je izkazalo po izvedbi likovne naloge, 

natančneje ob analizi nastalih likovnih izdelkov. V večini so učenci občutljivo spreminjali 

prvotno podobo krajine: oblikovali so jo z različnimi likovnimi elementi, upoštevali 

oblikovalna načela in uporabili materiale, načrtovali oblike, velikosti stavb, ki niso značilne za 

določeno kulturno krajino in njeno identitetno podobo, ter tako pokazali razumevanje posledic 

nepremišljenih in neprimernih posegov. Tudi pri uporabi drugega učnega medija, to je videa, 

ki predstavlja primeren medij za posredovanje kompleksnejših vsebin (Taylor, Andrews, 1993), 

sta se izkazala uspešnejše sodelovanje med učenci ter večja motivacija učencev za obravnavo 

kompleksnejših vsebin in zahtevnejše likovne tehnike (Cowie, 1995). Oblika dela ni bila 

spreminjana.  

 

Po ocenah učiteljev se je povečala tudi likovna ustvarjalnost učencev. Ob vrednotenju nastalih 

izdelkov sta se med drugim pokazali večja ozaveščenost učencev o varovanju kulturne 

dediščine in kritičnost za ohranjanje kulturne krajine, saj so učenci uspešneje predstavljali 

posledice neprimernih prenov ali novogradenj, kar predstavlja ključni problem pri ohranjanju 

identitetne podobe slovenskih kulturnih krajin (Deu, 2008). Odgovori učencev na zastavljene 

trditve po končanem drugem akcijskem krogu so pokazali večjo učinkovitost poučevanja 
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učencev na ravni zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine, saj je večina učencev na fotografijah prepoznala stavbe, ki ne 

sledijo identiteti prikazane krajine, prav tako so bili učenci bolj kritični do prikazanih fotografij 

različnih obeležij in barv fasad ter so ocenili njihovo neprimernost. Vseeno pa smo v odgovorih 

učencev zasledili nerazumevanje pomembnosti materialov in njihove avtentičnosti oziroma 

neponovljivosti (originalnosti) kulturne dediščine (Stanley-Price, King, 2009). 

 

V tretjem akcijskem krogu smo nadgradili vsebino s spoznavanjem lokalne kulturne dediščine, 

uvedli smo ekskurzijo v cerkev, opazovanje slikarske in kiparske dediščine ter ustvarjanje 

skupinskega likovnega dela na mestu samem. Učenci so ob ustvarjanju lastnega likovnega 

materiala v avtentičnem okolju in ob doživljanju lokalnih slikarskih in kiparskih izdelkov kot 

delov lastne kulturne dediščine (Aslan idr., 2006) še bolj razvili zavest o ohranjanju kulturne 

dediščine ter zmožnost kritičnega presojanja njene vrednosti in varovanja. Oblikovanje 

ornamentne kompozicije po domišljiji smo izbrali z namenom, da so učenci s pomočjo 

neposrednega opazovanja izdelali vitraž za dobro poznano lokalno cerkev iz lastnega okolja 

(Sketelj, 2008). Za doseganje še večje učenčeve odgovornosti za varovanje kulturne dediščine 

in v okviru tega za zavedanje o pomembnosti avtentičnih materialov, večjo osebno odgovornost 

za varovanje lokalne kulturne dediščine ter povečanje učenčeve kritičnosti v izražanju lastnega 

mnenja o omenjeni problematiki smo poleg splošnih metod dela vključili tudi metodo 

samostojnega dojemanja in uvajanja nove likovne tehnike skozi lastno izkušnjo (Tacol, 2005). 

Učenci so za izvedbo likovne naloge izdelali slikarski material, to je mlečno tempero 

(Hudoklin, 1958), in prek neposredne izkušnje spoznali pomen avtentičnosti in neponovljivosti 

(originalnosti) materialov za ohranitev kulturne dediščine. Po izvedbi tretjega akcijskega kroga 

se je večina učencev izkazala v izvirnosti in občutljivosti za likovne elemente in materiale ter 

v izvirnem vgrajevanju spoznanih pojmov v likovno izražanje. Pokazali so tudi pozitiven odnos 

do kulturne dediščine – stavbe (cerkve), njenih poslikav v notranjosti (slik, fresk, vitražev z 

različnimi ornamenti in motiviko) in kipov. Vse to dokazuje, da so učenci močno doživeli 

predstavljene likovne in druge pojme ter vsebino o varovanju kulturne dediščine in vse to tudi 

usvojili. Učenci so pri umeščanju različnih likovnih elementov v večini izkazali organiziranost 

in enotnost, pri izbiri materialov pa občutljivost za različne vrste materialov in možnosti, ki jih 

nudijo.  

Učenci obsojajo vandalizem ter se zavedajo, da z ozaveščanjem lahko dosežemo, da se ljudje 

do kulturne dediščine vedemo bolj odgovorno. Učenci menijo, da je potrebno kulturne 
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spomenike prenoviti tako, da služijo potrebam sodobne družbe, ob enem pa ohranjajo prvoten 

videz; učence predlog prenove Plečnikovega stadiona ni prepričal, saj drastično posega v 

prvotno podobo. Prav tako so učenci obsodili rušenje Kolizeja in izrazili mnenje, da bi bila 

prenova stavbe z novo namembnostjo primernejša rešitev. Učenci so prav tako prepoznali 

neprimerno obnovo slikarske dediščine ter ozavestili posledice neprimernega posega. Rezultati 

analize vprašalnika izkazujejo visoko mero skrbi in odgovornega odnosa do problematike 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, saj učenci izkazujejo večjo ozaveščenost ‒ s 

prepoznavanjem problematike v okolju in iskanju primernih rešitev. V pogovoru in ob 

vrednotenju likovnih izdelkov so učenci tudi kritično komentirali problematiko kulturne 

dediščine v neposrednem okolju ter podali rešitve, kako slikarske in kiparske izdelke ohranjati 

in varovati – preprečiti njihovo minljivost s primernim vzdrževanjem ter sprotnim 

obnavljanjem izdelkov in same stavbe.   

 

Na drugo raziskovalno vprašanje, kakšni so učinki poučevanja učencev o ohranjanju in 

varovanju kulturne dediščine na ravni zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine in likovne ustvarjalnosti z različnimi 

učnimi metodami in oblikami dela, učnimi mediji, likovnimi materiali ter načini likovnega 

izražanja (likovnih motivov) po izvedbi likovnih nalog, lahko odgovorimo, da so učinki 

poučevanja po realizaciji likovnih nalog o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine bili 

uspešni, tako na ravni ustvarjalnosti kot zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu raziskave je predstavljena problematika ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine – opredelitve pojma kulturna dediščina, definicije pojmov, ki se navezujejo na pojme 

ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, pregled skrbi za ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine skozi različna zgodovinska obdobja, ohranjanje in varovanje stavbne dediščine, 

ohranjanje in varovanje dediščinske kulturne krajine ter ohranjanje in varovanje slikarske in 

kiparske dediščine. Predstavili smo problematiko ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v 

procesu vzgoje in izobraževanja ter didaktična priporočila za vključevanje vsebin ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine v prvem, drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovnošolskega izobraževanja.  

Rezultati prvega dela raziskave kažejo, da tako razredni učitelji kot likovni pedagogi menijo, 

da je problematika aktualna in vsebine v šolskem sistemu potrebne. Učitelj naj bi pri rednem 

pouku likovne vzgoje izhajal iz vsebin aktualnega učnega načrta, ob tem pa v realizacijo 

likovnih nalog smiselno vgrajeval vsebine o ohranjanju in varovanja kulturne dediščine. Z 

načrtnim spodbujanjem kritičnega mišljenja, permanentnim ozaveščanjem učencev na vseh 

stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa in z načrtovanjem ter izvajanjem likovnih nalog s to 

vsebino lahko učitelj vpliva na pozitiven odnos učencev do kulturne dediščine ter njenega 

ohranjanja in varovanja.  

Raziskava kaže, da še posebej razredni učitelji želijo in potrebujejo izpopolnjevanja o tej 

problematiki. Potrebujejo tudi učna sredstva, s pomočjo katerih bi lahko suvereno poenotili 

informacije in dejstva s področja ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Tako bi lažje v 

vsebine učnih načrtov v vzgojno-izobraževalnem procesu vključevali to problematiko s ciljem 

razvijanja učenčevega odgovornega in pozitivnega odnosa ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine.  

Rezultati drugega dela raziskave (akcijskega dela) pa potrjujejo večjo učiteljevo odgovornost 

glede razvoja učenčevega odgovornega odnosa do omenjenih vsebin, pa tudi lastno 

usposobljenost za obravnavo vsebin, katere pridobljene izkušnje so vzor za izvedbo učnih 

vsebin s to problematiko tudi v prihodnosti.  Učinki poučevanja pri učencih po realizaciji 

likovnih nalog o ohranjanju in varovanju kulturne dediščine so bili uspešni, tako na ravni 
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ustvarjalnosti kot zmožnosti kritičnega presojanja in vrednotenja pomembnosti ohranjanja in 

varovanja kulturne dediščine.  

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je problematika ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine aktualna, zato je vsebine nujno vključevati v izvedbo likovnih nalog skozi vsa 

obdobja šolanja posameznega učenca. Učitelj naj bi pridobil vse kompetence za vgrajevanje teh 

vsebin v učne vsebine različnih likovnih področij, vsak učenec pa naj bi pridobival spretnost za 

varovanje vsega, kar je delo človekovih rok in tudi narave, ter ozavestil pomen kulturne 

dediščine za splošno in kulturno identiteto. Z načrtnim ozaveščanjem učencev s pomočjo 

različnih učnih metod, medijev, likovnega materiala, načinov likovnega izražanja in oblik dela 

učitelj vpliva na pozitiven odnos učencev do kulturne dediščine ter njenega ohranjanja in 

varovanja, ob tem pa se pri likovnem izražanju povečata učenčeva ustvarjalnost ter zmožnost 

kritičnega presojanja in vrednotenja kulturne dediščine. 

Navzoča raziskava odpira tudi vprašanja, ki so lahko predmet nadaljnjih raziskav, in sicer,  

kakšna je obravnava vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine pri pouku likovne 

vzgoje v državah bližnje okolice ter kakšne so možnosti obravnave vsebin tako na predšolski 

kot srednješolski stopnji. Raziskati bi morali tudi mnenja strokovnjakov za dediščino in 

predstaviti njihove izkušnje in vizije sodelovanja s predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko 

populacijo. Vsekakor pa bo pričujoča raziskava v pomoč učiteljem v osnovni in srednji šoli, 

vzgojiteljem v vrtcih in vsem, ki se ukvarjajo s poučevanjem o ohranjanju in varovanju kulturne 

dediščine. Predstavljen model pouka bo zapolnil vrzel v poučevanju vsebin o ohranjanju in 

varstvu kulturne dediščine, kar bo prispevalo k razvoju likovne pedagogike kot znanstvene 

discipline.  
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