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POVZETEK 

V diplomskem delu Identiteta in nepremična kulturna dediščina je bil namen ugotoviti, kako se 

prebivalci Spodnje Šiške identificirajo s svojim krajem, torej Spodnjo Šiško, z državo Slovenijo 

in Evropsko unijo. Namen je bil tudi spoznati, kakšno je poznavanje nepremične kulturne 

dediščine Spodnje Šiške, lokalnega in tudi državnega pomena ter kakšen odnos imajo prebivalci 

do njene ohranitve. Predmet raziskave je bil, ali so identitete med seboj kako povezane in ali so 

povezane s poznavanjem nepremične kulturne dediščine. Ne nazadnje pa še, kaj je tisto, kar 

vpliva na željo po ohranitvi nepremične kulturne dediščine, in ali imajo pri tem kakšno vlogo 

spol, starost in izobrazba. Po teoretični vsebini sledi empirični del, v katerem so natančneje 

zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega 

vprašalnika med prebivalci Spodnje Šiške. Po kvantitativni obdelavi podatkov sledijo rezultati, 

ki kažejo, da se prebivalci Spodnje Šiške v največji meri identificirajo s krajem, nato z državo 

in šele nazadnje z Evropsko unijo. Vsi, ki so se identificirali na lokalnem nivoju, so se 

identificirali tudi na nacionalnem nivoju, z evropsko identifikacijo pa se poistoveti slabe tri 

četrtine prebivalcev. Predvsem so se v evropski identiteti našli mlajši prebivalci z višjo končano 

stopnjo izobrazbe. Glede prepoznavanja nepremične kulturne dediščine so se prebivalci zelo 

dobro odrezali pri prepoznavi nepremične kulturne dediščine državnega pomena in slabše pri 

nepremični kulturni dediščini lokalnega pomena. Poznavanje je bilo boljše pri starejših 

generacijah in prebivalcih s končano višjo stopnjo izobrazbe. Izkazalo pa se je, da se večina 

prebivalcev zavzema za njeno ohranitev, kar je verjetno povezano z lokalno identiteto. Razlik 

med spoloma ni bilo zaznati ne pri identiteti, poznavanju nepremične kulturne dediščine ne pri 

želji po ohranitvi nepremične kulturne dediščine. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis, entitled Identity and intangible cultural heritage, was to determine how 

inhabitants of Spodnja Šiška identify themselves with the area, with Slovenia and the European 

Union. Another goal was to explore their knowledge of Spodnja Šiška’s intangible cultural 

heritage of local and national importance, and their attitude towards its preservation. The 

research examined whether identities are interconnected and whether they are linked to the 

knowledge of intangible cultural heritage. Lastly, the thesis looked into the factors affecting the 

wish to preserve intangible cultural heritage and the role of gender, age and education. The 

theoretical part is followed by the empirical part, which further defines the main research 

questions and hypotheses. The data was collected through a survey questionnaire distributed 

among residents of Spodnja Šiška. The results of quantitative analysis show that residents 

identify themselves with the area first, and only then with the state and finally with the European 

Union. All the people who identified themselves with the local area are did the same at the 

national level. Less than 75% of respondents identified themselves with the European Union. 

Younger residents with a higher level of education were more likely to feel closer to the 

European identity. However, the respondents were extremely successful in terms of knowledge 

of intangible cultural heritage of national importance, but they knew less about local intangible 

cultural heritage. It transpired that older generations and residents with a higher level of 

education knew more about the topic. The majority of the residents were in favour of heritage 

preservation, which is probably linked to their local identity. Gender did not play any part with 

regard to identity, knowledge of intangible cultural heritage or the wish to preserve it. 
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Identity, local identity, national identity, supranational or European identity, cultural heritage, 

intangible cultural heritage, globalisation, Spodnja Šiška. 

 



 

 
 

 

Kazalo vsebine 
1 UVOD ................................................................................................................................................ 1 

2 IDENTITETA .................................................................................................................................... 3 

2.1 OSEBNA IN SKUPINSKA IDENTITETA.......................................................................................... 3 

2.2 LOKALNA IN KULTURNA IDENTITETA ....................................................................................... 3 

2.3 NACIONALNA IN KULTURNA IDENTITETA ............................................................................... 4 

2.4 EVROPSKA IDENTITETA (NADNACIONALNA IDENTITETA) IN KULTURNA IDENTITETA 

V ČASU GLOBALIZACIJE ...................................................................................................................... 5 

2.4.1 EVROPSKA IDENTITETA MED EVROPEJCI – EVROBAROMETER ................................. 6 

3 KULTURNA DEDIŠČINA ............................................................................................................... 8 

3.1 OPREDELITEV POJMA KULTURNA DEDIŠČINA ........................................................................ 8 

3.2 DELITEV KULTURNE DEDIŠČINE ................................................................................................. 8 

3.2.1. NEMATERIALNA, NESNOVNA, ŽIVA KULTURNA DEDIŠČINA .................................... 9 

3.2.2 MATERIALNA, SNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA ........................................................... 9 

3.2.2.1 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA ........................................................................... 9 

3.2.2.2 PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA................................................................................. 9 

3.3 MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNE DEDIŠČINE ............................................................. 10 

3.4 OHRANJANJE, VARSTVO IN ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE ........................................... 10 

3.4.1 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE.............................................................................. 10 

3.4.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE .................................................................................... 10 

3.4.3 ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE ...................................................................................... 11 

3.5 POMEN OHRANITVE KULTURNE DEDIŠČINE .......................................................................... 11 

4 SPODNJA ŠIŠKA ........................................................................................................................... 12 

4.1 ZGODOVINA SPODNJE ŠIŠKE ...................................................................................................... 12 

4.2 OBSEG SPODNJE ŠIŠKE ................................................................................................................. 13 

4.3 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA SPODNJE ŠIŠKE ....................................................... 15 

4.3.1 SEZNAM IN OPIS NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE DRŽAVNEGA POMENA .. 15 

4.3.2 SEZNAM IN OPIS NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE LOKALNEGA POMENA .. 18 

5 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................................ 31 

5.1 OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE .................................................................... 31 

5.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................................ 31 

5.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ................................................................................................. 32 

5.2 METODOLOGIJA ............................................................................................................................. 33 

5.2.1 RAZISKOVALNE METODE ................................................................................................... 33 



 

 
 

5.2.2 RAZISKOVALNI VZOREC ..................................................................................................... 33 

5.2.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV ..................................................................................... 33 

5.2.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ................................................................................... 33 

5.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................................................ 34 

6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................................. 42 

7 VIRI ................................................................................................................................................. 44 

PRILOGE................................................................................................................................................  

 

Kazalo slik 

Slika 1: Identiteta Evropejcev od leta 1992 do leta 2013 ........................................................... 6 

Slika 2: Identiteta Evropejcev od leta 2010 do leta 2015 ........................................................... 7 

Slika 3: Identiteta Evropejcev v letu 2015.................................................................................. 7 

Slika 4: Cekinov grad ............................................................................................................... 16 

Slika 5: Cerkev sv. Frančiška Asiškega ................................................................................... 16 

Slika 6: Cerkev sv. Frančiška Asiškega, notranjost ................................................................. 16 

Slika 7: Oznaka PST ................................................................................................................. 17 

Slika 8: Cerkev sv. Jerneja ....................................................................................................... 17 

Slika 9: Hotel Bellevue ............................................................................................................. 20 

Slika 10: Spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma, pogled od spredaj ............ 20 

Slika 11: Spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma, pogled od strani ............... 20 

Slika 12: Spomenik Maršalu Titu ............................................................................................. 21 

Slika 13: Spomenik pionirjem .................................................................................................. 21 

Slika 14: Postajno poslopje železniške postaje Ljubljana Šiška, nekoč ................................... 21 

Slika 15: Spomenik rudarja ...................................................................................................... 22 

Slika 16: Roka rudarja z manjkajočo svetilko .......................................................................... 22 

Slika 17: Spomenik VOS OF ................................................................................................... 22 

Slika 18. Spominska plošča protestom med NOB .................................................................... 23 

Slika 19. Spominska plošča petim padlim talcem .................................................................... 23 

Slika 20: Nekoč glavna ulica Spodnje Šiške, ulica Milana Majcna v mestni četrti Spodnja 

Šiška ......................................................................................................................................... 24 

Slika 21: OŠ Spodnja Šiška ...................................................................................................... 24 

Slika 22: Hiša Frankopanska 5 ................................................................................................. 24 

Slika 23: Pivovarna Union, nekoč ............................................................................................ 25 

Slika 24: Pivovarna Union, danes ............................................................................................ 25 

Slika 25: Podstavek kipa Stanka Bloudka ................................................................................ 25 

Slika 26: Fontana Deček s posodo ............................................................................................ 26 

Slika 27: Železniške delavnice v Šiški ..................................................................................... 26 

Slika 28: Zavetišče za onemogle posle ..................................................................................... 26 

Slika 29: Hiša Celovška 62 ....................................................................................................... 27 

Slika 30: Vila Drenikova 22 ..................................................................................................... 27 

file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597299
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597300
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597301
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597302
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597303
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597304
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597305
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597306
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597307
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597308
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597309
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597310
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597311
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597312
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597313
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597314
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597315
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597316
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597317
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597318
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597318
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597319
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597320
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597321
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597322
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597323
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597324
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597325
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597326
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597327
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597328


 

 
 

Slika 31: Tovarna Litostroj ....................................................................................................... 27 

Slika 32: Hiša in gospodarsko poslopje Gasilska 3 .................................................................. 28 

Slika 33: Hiša Gasilska 5 .......................................................................................................... 28 

Slika 34: Spominska plošča glavnemu poveljstvu NOV in POS ............................................. 29 

Slika 35: Spomenik v NOB padlim železničarjem v Šiški ....................................................... 29 

Slika 36: Spomenik v NOB padlim železničarjem pred kurilnico ........................................... 29 

 

Kazalo zemljevidov 

Zemljevid 1: Obseg Spodnje Šiške ........................................................................................... 14 

Zemljevid 2: Označene lokacije nepremične kulturne dediščine državnega pomena v Spodnji 

Šiški .......................................................................................................................................... 15 

Zemljevid 3: Označene lokacije nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena v Spodnji 

Šiški .......................................................................................................................................... 19 

 

Kazalo grafikonov 

Grafikon 1: Opredelitev identitet prebivalcev Spodnje Šiške .................................................. 34 

Grafikon 2: Opredelitev identitet glede na starostno skupino .................................................. 35 

Grafikon 3: Opredelitev identitete glede na končano stopnjo izobrazbe.................................. 36 

Grafikon 4: Deleži lokalne in nacionalne identitete ................................................................. 36 

Grafikon 5: Deleži nacionalne in evropske identitete .............................................................. 37 

Grafikon 6: Poznavanje nepremične kulturne dediščine med prebivalci Spodnje Šiške ......... 38 

Grafikon 7: Vpliv poznavanja nepremične kulturne dediščine na lokalno identiteto .............. 38 

Grafikon 8: Želja po ohranitvi nepremične kulturne dediščine ................................................ 39 

Grafikon 9: Vpliv identitete na željo po ohranjanju nepremične kulturne dediščine ............... 39 

Grafikon 10: Identiteta in želja po ohranjanju dediščine glede na starostno skupino .............. 40 

Grafikon 11: Poznavanje in želja po ohranjanju nepremične kulturne dediščine glede na 

končano stopnjo izobrazbe ....................................................................................................... 41 

Grafikon 12: Identifikacija, poznavanje in želja po ohranjanju nepremične kulturne dediščine 

glede na spol ............................................................................................................................. 41 

file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597329
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597330
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597331
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597332
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597333
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597334
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597335
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597336
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597336
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597337
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597337
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597338
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597339
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597340
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597341
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597342
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597343
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597344
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597345
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597346
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597347
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597348
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597348
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597349
file:///C:/Users/Natali/Desktop/UNIVERZA%20V%20LJUBLJANI%20diploma%203%20in%202%20cm.docx%23_Toc460597349


 

1 
 

1 UVOD 

 

Kaj me je spodbudilo, da sem se odločila raziskati nepremično kulturno dediščino svojega 

kraja? Z okna svoje kuhinje sem bila od nekdaj navajena na razgled na Tivoli. Med krošnjami 

zelenih dreves je kukal vsem znani Hotel Bellevue. Okoli svoje ulice sem lahko opazovala 

različne zgradbe, nekatere so bile skromne, spet druge bogato okrašene. Med sprehodi v 

Tivoliju so se vrstili spomeniki. Leta so minevala, jaz pa sem opažala spremembe v Spodnji 

Šiški, podirale so se hiše, rasli so bloki, igrišča, kjer smo se igrali, so ali pozidana ali zapuščena, 

izginjali so spomeniki, nekatere so odstranili, spet druge ukradli, menjala so se lesena okna s 

plastičnimi in med deli so odstranili tudi okrasne detajle okoli okenskih okvirjev, tudi hotela 

Bellevue ni več videti z mojega okna. Vse, česar sem bila navajena iz mojega otroštva, je 

izginjalo oziroma se je spreminjalo. V pogovoru s sovrstniki iz kraja sem občutila neko 

nostalgijo in se zavedela, da bi bilo prav, da se nekatere značilnosti kraja ohranijo. Zakaj je 

temu tako? Zakaj tako občutimo ob nekaterih zgradbah? Kakšen je pravzaprav pomen 

nepremične kulturne dediščine v življenju krajanov? Ali se je pomembno ozirati na preteklost 

kljub razvoju kraja? Je pomembno preteklost ohranjati? Ali je naša identifikacija s krajem sploh 

še pomembna ob vstopu v Evropsko unijo in pojavu globalizacije, kjer smo vsi Evropejci 

oziroma Zemljani?  

V teoretičnem delu sem najprej obravnavala bistvene pojme, kot so identiteta, osebna identiteta 

in skupinska identiteta, nato sem podrobneje raziskala še lokalno in kulturno identiteto in na 

koncu nacionalno in nadnacionalno, evropsko identiteto. Ker je identiteta produkt, ki se 

oblikuje v sferi življenja posameznika oziroma okolja, v katerem živi, sem se osredotočila na 

nepremično kulturno dediščino kraja, natančneje sem si za lokacijo izbrala Spodnjo Šiško. Pri 

sklopu kulturne dediščine sem najprej definirala pojem, nato pa še njegovo delitev na nesnovno 

in snovno ter le-to na premično in nepremično kulturno dediščino. Ker kulturna dediščina 

predstavlja nenadomestljivo vrednoto in je vsaka enota kulturne dediščine, ki je poškodovana 

ali uničena, žal, izgubljena za vedno, sem vključila tudi del o ohranjanju, varstvu in zaščiti le-

te. Glede na merila za vrednotenje kulturne dediščine sem nato sestavila seznam nepremične 

kulturne dediščine lokalnega in državnega pomena v Spodnji Šiški. Izdelala sem tudi 

zemljevida z označenimi lokacijami nepremične kulturne dediščine lokalnega in državnega 

pomena. Na kratko sem predstavila in opisala zgodovino Spodnje Šiške in vsako enoto 

nepremične kulturne dediščine. Nato sem v empiričnem delu naloge na podlagi anonimnega 

vprašalnika prišla do rezultatov glede povezav med poznavanjem nepremične kulturne 
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dediščine Spodnje Šiške in lokalno identiteto ter nacionalno in evropsko identiteto. Zanimalo 

me je, kaj vpliva na željo po ohranitvi dediščine. Vključila sem še vpliv spola, starosti in 

izobrazbe. Po interpretaciji rezultatov sem na koncu napisala še sklepno misel. Diplomsko delo 

na koncu obogati priloga, ki vsebuje: seznam Unescove Slovenske svetovne dediščine z 

njihovimi opisi, anketni vprašalnik, Staro cerkev in Hotel Bellevue – primera varstva 

nepremične kulturne dediščine, antični nagrobni kamen, najden leta 2015, izstop Velike 

Britanije iz Evropske unije – Brexit referendum in učno pripravo. 
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2 IDENTITETA 

 

Kaj pomeni pojem identiteta? Kaj nas opredeljuje kot posameznike in kaj kot skupnost? V 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 291) najdemo naslednjo opredelitev 

identitete: »Skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost: dokazal je 

svojo identiteto; ugotoviti identiteto z osebno izkaznico / sumljiva identiteta // knjiž. 

identičnost: identiteta med zavestjo in resnico.« 

Ali drugače povedano, bi slovenska beseda za pojem identitete bila istovétnost, ki pa ima dva 

pomena (Južnič, 1993): 

- absolutna identiteta, kar pomeni enakost ali istost; 

- relativna identiteta, ko je poudarjena le velika bližina enakosti.  

 

2.1 OSEBNA IN SKUPINSKA IDENTITETA 

Pojem identitete lahko v grobem razdelimo na osebno identiteto in skupinsko identiteto. Osebna 

identiteta je vse, kar človeka določa kot osebo, posameznika. To so naš spol, starost, vrednote, 

narodnost, jezik, kultura, interesi, vse to pa se razvije v nekem prostoru, kraju, kjer se 

posameznik giblje in vplivajo nanj. Tukaj lahko govorimo tudi o skupinski identiteti kraja, 

lokalni identiteti. Skupinska identiteta je tista, ko se posamezniki v družbeni skupini, v katero 

so vključeni, identificirajo oziroma poistovetijo z istim interesom, krajem, nacijo, vero, 

politiko, starostjo in podobno. Tako poznamo več vrst pripadnosti, npr.: etnična, religiozna, 

politična, vojaška, lokalna, kulturna, nacionalna ... (Batistuta, 2011). Pri skupinski identiteti so 

dogodki, ki so pomembni za skupino, pomembni tudi za posameznika. Tako je tudi mnenje več 

avtorjev, in sicer da se skupinska in osebna identiteta nikakor ne moreta ločevati. Skupinska 

identiteta ima dva vira: na eni strani družba ponuja zagotovljenost identitete posamezniku, na 

drugi strani pa od njega zahteva zavezanost in občutenje pravic in dolžnosti do skupnosti. Torej 

je vsebina skupinske pripadnosti odvisna od interakcije med posameznikom in družbo (Južnič, 

1993). 

 

2.2 LOKALNA IN KULTURNA IDENTITETA 

Ker me v diplomskem delu zanima predvsem prepletanje lokalne in kulturne identitete, se jima 

bom podrobneje posvetila. Kot sem že omenila, posameznik oziroma skupina značilno oblikuje 

svojo identiteto v sferi svojega vsakdanjega življenja. Slednji ima tudi teritorialna obeležja in 

predstavlja človekov duhovni svet, kulturo (Fajmut, 2010). V mojem diplomskem delu to 
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teritorialno območje predstavlja okrožje Spodnja Šiška, ki tvori lokalno identiteto in kulturni 

svet predstavlja nepremična kulturna dediščina, ki ustvarja kulturno identiteto. Torej v sferi 

vsakdanjega življenja se prepletata tako lokalna kakor tudi kulturna identiteta, kajti kulturna 

dediščina se nahaja na določenem teritoriju kraja. »Kulturna identiteta posameznikov in 

skupnosti se lahko izraža na različne načine – skozi vero, običaje, etiko; jezik, narečje, poezijo 

in literaturo; glasbo, ples, gledališče, slikanje in kiparjenje; ročna dela, noše, hrano in pijačo; 

stavbe, arhitekturo in pokrajino« (Prah, 2004). Dediščina se skozi čas gradi na zgodovini nekega 

geografskega področja, ki je prisotno skozi generacije in nam lahko posreduje znanja in 

izkušnje preteklih obdobij (Grafenauer, 2009). Kulturno dediščino moramo zato razumeti z 

vidika tedanjega časa in skozi neprestano spreminjanje priti do današnje sodobnosti. Tako lahko 

govorimo o nadaljevanju tradicije, kontinuiteti tudi v njenih novih oblikah. Dediščina ima tako 

prek kontinuitete in tvorbe kolektivnega spomina velik vpliv na oblikovanje identitete tako 

kulturne kot lokalne in nacionalne. 

 

2.3 NACIONALNA IN KULTURNA IDENTITETA  

Nacionalna pripadnost je človeku dana z rojstvom in predstavlja temeljno skupinsko identiteto. 

Prav tako pripadnike skupnosti, naroda druži prepričanje o skupnem izvoru in skupnih 

prednikih (narod doživljajo kot nekakšno razširjeno družino). Je tudi nosilka kulture, ki jo 

posamezniki in posameznice sprejemajo in ponotranjijo v socializaciji (Novak-Fajfar, 2004). 

»Pripadnost se izraža na različne načine: od življenjskega stila, šeg in navad, ki se skupinsko 

določajo, jezika, komuniciranja in kolektivnega spomina, ki veže generacije in utrjuje 

prepričanje o trajanju skupine oziroma o njeni zgodovinski kontinuiteti, pa do z zakoni urejenih 

pravic in obveznosti, navezanosti, pristojnosti in zavarovanosti« (Južnič, 1993, str. 140). Kadar 

govorimo o nacionalni identiteti, je ta tesno povezana z bivalno ali teritorialno, biološko-

genetično, jezikovno in politično identiteto. Poglobila se bom le v bivalni oziroma teritorialni 

del nacionalne identitete, ker je le-ta bistven za diplomsko delo. Meje bivalnega področja 

predstavljajo državne meje. Kontinuiteta mej omogoča definiranje bivanjskega prostora, ki 

posamezniku oziroma družbi zagotavlja občutek varnosti in eksistenčnih pogojev (Fajmut, 

2010). »Stavbna in krajinska dediščina pa sta pomembni prvini identitete prostora; zaradi njiju 

neoseben prostor postane dom posameznika, njegove družine in celotnega naroda. Ljudje, ki 

svoj življenjski prostor prepoznajo kot dom, razvijejo močan čut pripadnosti in s tem tudi 

odgovornosti« (Kulturne vrednote, 2011, str. 2). Dediščina tako oskrbuje ljudstvo z občutkom 

skupne zgodovine, kolektivne identitete, kolektivnega spomina in moralnih dolžnosti. 
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Kolektivni spomin namreč preživi, če se zapiše v materialnost in se zasidra v prostor in tako 

omogoča direktno srečanje z otipljivo preteklostjo (Hrobat, 2009). Tako torej dediščina tudi 

povezuje ljudi in jim omogoča skupinsko identifikacijo. Torej če povzamem: teritorialnost in 

sklicevanje na preteklost sta temelja, ki oblikujeta nacionalno identiteto.  

 

2.4 EVROPSKA IDENTITETA (NADNACIONALNA IDENTITETA) IN 

KULTURNA IDENTITETA V ČASU GLOBALIZACIJE 

V Evropi trenutno potekata dva trenda, proces nacionalizacije skupnosti in proces unifikacije, 

kjer se izgubljajo razlike med narodi v procesu globalizacije. Sam pojem globalizacije razumem 

kot pojem, kjer se združujejo kulture sveta in se pojavlja zavest o svetu kot celoti. 14. decembra 

1973 je bila v Köbenhavnu sprejeta izjava o evropski identiteti. Osnovni elementi evropske 

identitete, ki so skupni vsem nacijam Evropske unije, so (Bergant, 2008): 

- univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, svobode, 

demokracije, enakosti in pravne države; 

- skupna politična in pravna zgodovina: rimsko pravo, humanistično izročilo; 

- ideološki dejavnik: načelo svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter pravne države; 

- skupna prihodnost: ob spoštovanju različne zgodovine narodov, različne kulture in 

tradicije se nadaljuje postopek oblikovanja vse tesnejše zveze med narodi Evrope; 

- simboli Unije: zastava, ki predstavlja krog z dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri 

podlagi, himna z naslovom Oda radosti iz Devete simfonije Ludwiga van Beethovna; 

- geslo »Združena v raznolikosti«, evro kot valuta Evropske unije in dan Evrope, 9. maj; 

- občutek pripadnosti skupnosti: volitve v Evropski parlament, skupen evropski format 

potnega lista; 

- evropsko državljanstvo. 

 

Problem evropske identitete pa je relativno kratko časovno obstajanje (torej pomanjkanje 

občutka kontinuitete, ki se vzpostavlja s prenašanjem vrednot iz generacije v generacijo in s 

tem obstoj kolektivnega spomina) in njeno razločevanje od drugih identitet, ki se vedno znova 

vzpostavlja v opredelitvah do drugih (Kučan, 1998). »Posameznik se tudi zelo težko istoveti, 

identificira s tako široko skupnostjo, kot je nadnacionalna skupnost (Evropska unija ali Evropa). 

Za človeka in njegov razvoj so še vedno temeljnega pomena manjše skupine in skupnosti. 

Potrebe po družbeni pripadnosti, varnosti in sprejetosti se uresničujejo predvsem na lokalni in 
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ne na globalni ravni« (Novak-Fajfar, 2004, str. 139). »Težnja po poenotenju (unifikaciji) sveta 

vzpodbuja tudi odpor do poenotenja, ki se kaže v rasti etničnega, nacionalnega ozaveščanja in 

osamosvajanja ter v poudarjanju lastnih (etničnih, nacionalnih, kulturnih, verskih in drugih) 

posebnosti« (Novak-Fajfar, 2004, str. 138). »Učinki globalizacijskih procesov torej krepijo 

nacionalne in druge kolektivne identitete, ne porajajo pa toliko globalnih, saj ima zlasti 

nacionalna, pa tudi regionalna identiteta, še vedno »prednost« pred idejo skupne evropske 

identitete« (Šabec, 2004, str. 201). 

 

2.4.1 EVROPSKA IDENTITETA MED EVROPEJCI – EVROBAROMETER 

Med različnimi državami so različni občutki pripadnosti Evropski uniji. Najbolj se identificirajo 

z Evropo v Luksemburgu (77 %) in najmanj v Veliki Britaniji (33 %). Rezultati tudi variirajo 

med različnimi sociodemografskimi skupinami: občutek evropski pripadnosti je močnejši pri 

moškem spolu, posameznikom, mlajšim od 40 let, in tistimi z višjo stopnjo končane izobrazbe. 

Prebivalci Evropske unije, ki se identificirajo le s svojo nacionalno pripadnostjo, med leti 

variira med 33 in 46 % (European identitye, 2014). 

 

 

 

SLIKA 1: IDENTITETA EVROPEJCEV OD LETA 1992 DO LETA 2013 
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Področja, ki dajejo občutek pripadnosti skupnosti Evropski uniji, so med anketiranci 

evrobarometra pomladi 2015 naslednja: kultura (27 %), ekonomija (22 %), zgodovina (21 %), 

vrednote (19 %), šport (19 %), geografija (18 %), pravo (18 %), solidarnost do revnejših regij 

(15 %), jezik (13 %), zdravstvo, izobraževanje in pokojnine (13 %), iznajdbe, znanost in 

tehnologija (12 %), vera (8 %) (European citizenship report, 2015). Torej da bi Evropejci 

SLIKA 2: IDENTITETA EVROPEJCEV OD LETA 2010 DO LETA 2015 

SLIKA 3: IDENTITETA EVROPEJCEV V LETU 2015 
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razumeli, da jih kulturna dediščina povezuje in hkrati ločuje, ter da bi jim gradili zavest o skupni 

kulturni dediščini, so leta 1991 predstavniki Sveta Evrope organizirali skupno vseevropsko 

prireditev Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD. Tako vsako leto znova v mesecu 

septembru sodelujoče države po vsej Evropi organizirajo različne prireditve, namenjene 

predstavljanju kulturne dediščine. V tem mesecu odprejo vrata številni kulturni spomeniki in 

arheološka najdišča, tudi tista, ki so čez leto javnosti načeloma nedostopna (Priročnik o Dnevih 

evropske kulturne dediščine, Svet Evrope, 2016). 

 

 

3 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA KULTURNA DEDIŠČINA 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2016) navaja definicijo kulturne dediščine: 

»Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, 

razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine 

(nesnovna, nematerialna dediščina).« Ali drugače povedano: »Dediščina so dobrine, 

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

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

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

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

ljudmi in prostorom skozi čas« (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008). 

  

3.2 DELITEV KULTURNE DEDIŠČINE 

V grobem delimo kulturno dediščino na materialno, snovno dediščino (npr. stavbe, območja, 

predmeti, zbirke predmetov, umetnine ...) in nematerialno, nesnovno, živo dediščino (tradicije, 

jezik, znanje ...).  

Glede na svoje lastnosti in mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Republika Slovenija, h 

kulturni dediščini zraven ne prištevamo arhivskega in knjižničnega gradiva, ki se po strokovnih 

merilih in mednarodnih priporočilih šteje za pisno dediščino (Pravilnik o seznamih zvrsti 

dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

 

http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/dekd_type/prirocnik_dekd.pdf
http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/dekd_type/prirocnik_dekd.pdf
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3.2.1. NEMATERIALNA, NESNOVNA, ŽIVA KULTURNA DEDIŠČINA 

V Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2008) »nesnovna kulturna dediščina 

pomeni le tisto dediščino, ki je skladna z obstoječimi mednarodnimi instrumenti za človekove 

pravice, z zahtevami o medsebojnem spoštovanju med skupnostmi, skupinami in posamezniki 

in s trajnostnim razvojem«. 

Zvrsti žive dediščine so: ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in 

navade, znanja o naravi in okolju, gospodarska znanja in veščine (Pravilnik 

o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

 

3.2.2 MATERIALNA, SNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA 

Materialna, snovna kulturna dediščina je otipljiva dediščina iz materialnih objektov, ki jih je 

izoblikoval ali naredil človek. Zavedati se je treba, da v materialno kulturo ne sodijo le 

predmeti, temveč se v njih zrcalijo človekovi družbeni odnosi in odnosi do okolja. Nadalje 

delimo materialno kulturno dediščino na nepremično in premično. 

 

3.2.2.1 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 

Področje nepremične kulturne dediščine obsegajo: arheološka najdišča, stavbe, parki in vrtovi, 

stavbe s parki ali z vrtovi, spominski objekti in kraji, naselja in njihovi deli, kulturna krajina, 

drugi objekti in naprave (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

 

3.2.2.2 PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 

Premična kulturna dediščina je premičnina ali zbirka1 premičnin, ki predstavlja izrazit dosežek 

ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti, je pomemben del življenja na 

območju RS ali njenih regij ali predstavlja pomemben vir za razumevanje zgodovinskih 

procesov, pojavov in njihove povezanosti s sedanjo kulturo (Zakon o varstvu kulturne 

dediščine, 2008). 

Zvrsti premične dediščine so: orožje, orodje, stavbna oprema, bivalna oprema, oblačila in 

osebni predmeti, transportna in prometna sredstva, predmeti za igro in prosti čas, umetniški 

predmeti, predmeti uporabne umetnosti, obredni predmeti, predmeti komunikacije, grbi, 

zastave, nagrade in priznanja, sredstva za trgovino in bančništvo, predmeti za prikaze in 

ponazoritve, stroji in naprave, predmeti izobraževanja, znanosti in tehnike, geološki predmeti, 

                                                           
1 Zbirka je skupina premičnin s sorodnimi vrednotami dediščine, ki jo lahko povezuje skupen zgodovinski ali 

prostorski kontekst (SSKJ, 1994). 
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botanični predmeti, zoološki predmeti, človeški ostanki in glasbila (Pravilnik o seznamih zvrsti 

dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

 

3.3 MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNE DEDIŠČINE 

Merila, po katerih ocenjujemo vrednost kulturne dediščine, so avtentičnost, izvirnost, 

ogroženost (izginjanje), ohranjenost, redkost (gledano z vidika posebnosti) in seveda starost 

(Varstvo kulturne dediščine, 2016).  

Območja in objekti nepremične kulturne dediščine so vpisani v Register nepremične kulturne 

dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Vsaka vpisana enota ima svojo evidenčno številko 

– EŠD. Ločimo kulturne spomenike lokalnega pomena, to so območja ali objekti, ki imajo 

izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju in kulturne spomenike državnega pomena, ki so 

najpomembnejši spomeniki v Sloveniji in imajo nacionalen pomen. V registru je bilo dne 11. 

5. 2016 za občino Ljubljana vpisanih 92 enot kulturne dediščine državnega pomena in 333 enot 

kulturne dediščine lokalnega pomena (Register nepremične kulturne dediščine, 2016). 

 

3.4 OHRANJANJE, VARSTVO IN ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

3.4.1 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

Ohranjanje kulturne dediščine je najširši pojem. Država in občine zagotavljajo ohranjanje 

kulturne dediščine prek razvijanja politike in strategij varstva. Tako ustanovijo zavode, ki 

delujejo pod Zakonom o varstvu kulturne dediščine, ki ga je sprejel Državni zbor RS 1. 

februarja 2008 (zakon velja za celo državo), in prek akcije Ljubljana – moje mesto (akcija deluje 

na ravni občine Ljubljana). Občina Ljubljana je z akcijo začela leta 1989 in je bila zasnovana 

vzporedno s prenovo mesta. 

 

3.4.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

Varstvo kulturne dediščine opravljajo zavodi, ki so jih ustanovile občine in država. Splošni 

varstveni režim tako opredeljuje redno vzdrževanje, varovanje originalne namembnosti, za 

katero so bili zgrajeni, oziroma novo funkcijo, ki bo ekonomsko opravičevala prenovo in bo 

hkrati upoštevala načelo zvestobe arhitektonskemu in zgodovinskemu značaju stavbe, 

varovanje in prenovo obstoječega oziroma vzpostavitev prvotnega stanja, v kolikor ta omogoča 

kontinuirano rabo objekta, opredeljuje dopustne spremembe zaradi prilagoditve novim 

predpisom, novim tehničnim, požarnim in drugim standardom, dostopnosti za invalide in 

podobno. Spremembe morajo biti izvedene tako, da čim manj prizadenejo tiste značilnosti 
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objekta, zaradi katerih je bil ta vpisan v Register nepremične kulturne dediščine oziroma 

razglašen za spomenik (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010). 

Sestavni del varstva so tudi prostovoljni posamezniki in organizacije, ki delujejo na varstvenem 

področju. O vlogi prostovoljnih organizacij na področju kulturne dediščine je bila leta 2011 

sprejeta deklaracija Sveta Evrope. Med drugim zahteva od državnih organov, da spodbujajo 

prostovoljne organizacije, ki naj kritično spremljajo politiko vlade in upravnih organov. Ena 

takšnih organizacij je UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organizations) – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, 

ustanovljena leta 1945. Republika Slovenija je bila sprejeta v UNESCO 27. maja 1992. Na 

seznamu svetovne dediščine tako najdemo vpisane Škocjanske jame (leta 1986) kot naravno 

znamenitost in kot kulturni znamenitosti kolišča na Ljubljanskem barju (leta 2011) in rudnik 

živega srebra v Idriji (leta 2012) (Unesco World Heritage Centre, 2016). 

 

3.4.3 ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

Zaščita kulturne dediščine pomeni konkretne ukrepe in delovanje, katerih namen je 

preprečevanje neželenih sprememb in slabšanja stanja dediščine.  

 

3.5 POMEN OHRANITVE KULTURNE DEDIŠČINE 

Kulturna dediščina nima pomena le na družbenem področju (posredovanje znanj in izkušenj 

preteklih obdobij, oblikovanje identitete tako kulturne kot nacionalne), temveč tudi na 

okoljskem, kjer omogoča ohranitev obstoječe obremenitve okolja, in gospodarskem področju. 

Omogoča kakovostni bivalni prostor in možnosti njegovega trženja. Vključitev kulturnih 

spomenikov v turistično ponudbo in organiziranje kulturnih prireditev v mestnih središčih sta 

dobri rešitvi, ki omogočata življenje ne le zavarovanemu objektu, ampak tudi bližnji okolici. Z 

obnavljanjem mesta pri prebivalcih raste ozaveščenost o pomenu in vrednotah kulturne in 

naravne dediščine. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča celovitejši gospodarski razvoj, 

kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov v mestu in v 

njegovi poslovni zanimivosti (Program Ljubljana moje mesto, 2016). Če povzamem: »Glavni 

motivi za vzdrževanje in ohranjanje kulture in kulturne dediščine so: identiteta, kontinuiteta, 

izobraževanje, obnovitev, revitalizacija in razvoj skupnosti, patriotizem, nostalgija/strah pred 

preteklostjo, turizem, užitek/rekreacija, višja kvaliteta življenja, profit, gospodarski razvoj« 

(Grafenauer, 2009, str. 5). 

http://whc.unesco.org/
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4 SPODNJA ŠIŠKA 

 

4.1 ZGODOVINA SPODNJE ŠIŠKE 

Spodnja Šiška je stara vsaj toliko kot Ljubljana. Ena od rimskih cest, ki so vodile v Emono, je 

potekala po območju današnje Celovške ceste skozi Spodnjo Šiško. Pod Šišenskim hribom je v 

Emono tekel antični vodovod, ki je rimsko mesto oskrboval s svežo vodo. Ob izvirih pod 

pobočjem, kjer je danes cerkev sv. Jerneja, se je kasneje razvilo naselje (Trajnostna četrt 

Spodnja Šiška, 2011). V Ljubljanskem zvonu je leta 1891 zgodovinar Simon Rutar raziskoval 

izvor imen Šiška in Keissach, besedi, ki sta se uporabljali za današnjo Šiško. Besedo Keissach 

je obrazložil s slovensko besedo kajža. Beseda šiška naj bi po njegovem predstavljala popačeno 

obliko besede hiška. V tedanjem času so namreč besedo hiša izgovarjali kot šiša. Kot Cheis je 

Spodnja Šiška prvič omenjena leta 1308 v listini, s katero je nemški viteški red od ljubljanske 

meščanke kupil dve kmetiji. Pomembnejši dogodek pa se je zgodil 12. novembra leta 1370, ko 

so pred cerkvijo sv. Jerneja sklenili šišenski mir med Beneško republiko in Habsburžani, ki so 

se spopadali za Trst. Trst je takrat prešel pod Benetke. V podpisani listini je Spodnja Šiška 

omenjena z imenoma Inferior Keissach in Chisschia.  

Spodnja Šiška je bila prvo ljubljansko predmestno naselje, ki ga je zajela urbanizacija. Po 

otvoritvi južne železnice (1849), izgradnji Koslerjeve pivovarne (1868) in dokončanju 

gorenjske proge (1870) je v Spodnji Šiški opazno naraslo prebivalstvo, na kar je vplivalo 

priseljevanje delavcev, posebej železničarjev. Prebivalci Spodnje Šiške so delali tudi v obratih 

Tschinkelnove tovarne cikorije in Tönniesove strojne tovarne, veliko žensk pa je delalo v 

Tobačni tovarni. V Spodnji Šiški je obratovalo še nekaj manjših proizvodnih obratov: 

Vodnikova kisarna, Zelenkova tovarna testenin, Keršičeva tovarna vozov in nekaj žganjarn. 

Pred prvo svetovno vojno je v Spodnji Šiški delovalo tudi 31 gostinskih obratov. Nekateri so 

nudili le hrano in pijačo, drugi so imeli tudi prenočišča. S porastom prebivalstva so se v Spodnji 

Šiški v začetku 20. stoletja pojavile potrebe po samostojni župniji, novi cerkvi in novi šoli. Šola, 

ki so jo leta 1882 zgradili ob Celovški cesti in so jo obiskovali otroci iz Zgornje in Spodnje 

Šiške, je postala premajhna. Leta 1908 so v Spodnji Šiški odprli novo, večjo osnovno šolo 

(Šuštar, 1996). Leta 1926 so po načrtih Jožeta Plečnika frančiškani zgradili cerkev sv. 

Frančiška. V letih 1936–1937 je Plečnik prenovil tudi cerkev sv. Jerneja.  

Že pred prvo svetovno vojno leta 1914 so občino Spodnja Šiška priključili Mestni občini 

Ljubljana. Po letu 1918 pa se je urbanizacija nadaljevala. Na nekdanjih njivah proti severu so 

se gradile nove stanovanjske hiše. Na nekdanjih poljskih poteh sta nastali današnji 
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Frankopanska in Medvedova ulica, ob železniški progi pa sta že urejeni Lepodvorska in 

Žibertova ulica. Leta 1924 Spodnja Šiška kaže že izoblikovano mrežo ulic, kot jo poznamo 

danes. V 30. letih so zgradili igrišče športnega društva Ilirija, ki je stalo med Spodnjo Šiško in 

Pivovarno Union. Tako se je Spodnja Šiška tudi fizično spojila z mestom. Predsocialistična 

območja Spodnje Šiške so bila zastarela, stare vaške hiše in stanovanjske stavbe so bile deležne 

le najnujnejšega vzdrževanja, pogosto pa tudi neustreznih posegov.  

Po drugi svetovni vojni so se gradili novi industrijski obrati in nove delavske soseske na 

severnem robu Spodnje Šiške, tako sta se do tedaj dve samostojni naselji Spodnja in Zgornja 

Šiška združili in se skupno poimenovali Šiška. Predvojne proizvodne obrate so v obdobju 

socializma na obstoječih lokacijah še naprej uporabljala podržavljena podjetja, izginili pa so 

manjši podjetniki in storitvene dejavnosti. Med letoma 1963 in 1965 so v parku Tivoli ob 

Cekinovem gradu zgradili športno dvorano, leta 1973 pa globlje v parku še pokrito kopališče s 

fitnesom. Že pred tem je bilo v 60. letih rekonstruirano ljubljansko železniško vozlišče. Po 

osamosvojitvi, privatizaciji in denacionalizaciji so podjetja, kot so Fructal, Union, Drogerija, 

Slovin, Kinematografi Ljubljana, dobila nove lastnike, ki so zaradi racionalizacije poslovanja 

opustili proizvodno dejavnost v manjših obratih. Izpraznjene lokacije so namenili razvoju novih 

nepremičnin, pretežno stanovanj (Trajnostna četrt Spodnja Šiška, 2011). 

 

4.2 OBSEG SPODNJE ŠIŠKE 

Meje občine Spodnja Šiška potekajo po: Pod Turnom, železniška proga, Pivovarniška ulica, 

Gorenjska železnica, Parmova ulica, Kurilniška ulica, Parmova ulica, Ulica bratov Židan, 

Vodovodna cesta, Verovškova ulica, Litostroj, Alešovčeva ulica do Celovške, Na 

Jami, Vodnikova cesta, Šišenski hrib (Trajnostna četrt Spodnja Šiška, 2011). 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pod_Turnom,_Ljubljana&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pivovarni%C5%A1ka_ulica,_Ljubljana&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Parmova_ulica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurilni%C5%A1ka_ulica,_Ljubljana&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_bratov_%C5%BDidan,_Ljubljana&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verov%C5%A1kova_ulica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Litostroj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1ov%C4%8Deva_ulica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celov%C5%A1ka_cesta,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodnikova_cesta,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1enski_hrib
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ZEMLJEVID 1: OBSEG SPODNJE ŠIŠKE 
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4.3 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA SPODNJE ŠIŠKE 

4.3.1 SEZNAM2 IN OPIS NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE DRŽAVNEGA 

POMENA  

 

Seznam nepremične kulturne dediščine državnega pomena: 

1. Cekinov grad (EŠD 319),  

2. cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški (EŠD 331),  

3. cerkev sv. Jerneja v Spodnji Šiški (EŠD 2000),  

4. park Tivoli (EŠD7590), 

5. Pot spominov in tovarištva na območju občine Ljubljana Šiška (EŠD1116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Seznam kulturnih spomenikov, ovrednotenih za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena (2013). 

ZEMLJEVID 2: OZNAČENE LOKACIJE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE DRŽAVNEGA POMENA V SPODNJI ŠIŠKI 
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1. Cekinov grad (EŠD 319)  

Cekinov grad je poznobaročni grad na Celovški cesti 23 v parku Tivoli. Leta 1752 je Leopold 

Karl Lamberg postavil baročni grad s centralno vežo, dvojnim stopniščem in veliko poslikano 

dvorano v nadstropju. Od leta 1793 je bil lastnik gradu Lovro Szőgenov, Ljubljančani so njegov 

priimek poslovenili (Szőgenov – Cegenov grad) in od takrat je grad znan kot Cekinov grad. 

Stavba je bila v letih 1990–1992 urejena in dozidana za muzej (Stopar, 1999 in Muzej v 

Cekinovem gradu, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cerkev sv. Frančiška Asiškega (EŠD 331)  

Cerkev je znana tudi kot Plečnikova cerkev in se nahaja ob Verovškovi ulici. Jože Plečnik je 

naredil načrte cerkve z monumentalnimi3 opečnimi stebri leta 1924, saj stara cerkev, cerkev sv. 

Jerneja v Šiški, ni več zadostovala potrebam župnije. Sam je načrtoval tudi večino notranje 

opreme, vključno z oltarji in svetilkami. Leta 1925 so začeli z gradnjo cerkve in jo dokončali 

leta 1932 z zvonikom (Cerkev, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Monumentalen monumentálen -lna -o prid. (ȃ), ki ima velike razsežnosti in lep videz (SSKJ, 1994). 

SLIKA 4: CEKINOV GRAD 

SLIKA 5: CERKEV SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA 

SLIKA 6: CERKEV SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA, NOTRANJOST 
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3. Pot spominov in tovarištva na območju občine Ljubljana Šiška (EŠD 1116) 

Pot spominov in tovarištva je pešpot okrog Ljubljane, zasnovana v 60. letih 20. stoletja po trasi 

bodeče žice, ki je med drugo svetovno vojno obdajala mesto (Register nepremične kulturne 

dediščine, 2016). Dandanes poteka po poti vsakoletni pohod 9. maja ob prazniku Ljubljane (Pot 

spominov in tovarištva, 2015). 

 

 

 

 

4. Cerkev sv. Jerneja v Spodnji Šiški (EŠD 2000)  

Cerkev sv. Jerneja (tudi Stara cerkev) je prvič omenjena v listinah iz 14. stoletja. Leta 1370 so 

pred njo Habsburžani z Beneško republiko podpisali sporazum o vrnitvi Trsta Benetkam. Po 

požaru leta 1825 so cerkev večkrat obnavljali. Z graditvijo nove cerkve, cerkve sv. Frančiška, 

v 20. letih 20. stoletja je cerkev izgubila svoj pomen, saj je postala premajhna. Danes je tako 

podružnična cerkev. Okolica cerkve je tudi prizorišče tradicionalne Komarjeve nedelje 

(Trajnostna četrt Spodnja Šiška, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Park Tivoli (EŠD7590) 

Po načrtih francoskega inženirja Blancharda so leta 1813 odprli največji park v Ljubljani. 

Skupaj z Rožnikom in Šišenskim hribom obsega 509 ha. Med letoma 1921 in 1939 je Jože 

Plečnik delno preuredil podobo parka. Danes ima park številne sprehajalne poti, cvetlične 

ureditve, fontane, drevorede, kipe, ribnik, rastlinjak in otroška igrišča. Leta 1929 so zgradili 

kopališče Ilirija, 1965 športno dvorano Tivoli, 1973 pokrito kopališče s fitnesom in kegljiščem, 

poleg tega se v parku nahajajo še odprta igrišča za tenis, košarko, kotalkanje in mini golf. V 

parku sta še dva pomembnejša baročna objekta: Cekinov in Tivolski grad (Register nepremične 

kulturne dediščine, 2016). 

SLIKA 7: OZNAKA PST 

SLIKA 8: CERKEV SV. JERNEJA 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_sv._Fran%C4%8Di%C5%A1ka,_Zgornja_%C5%A0i%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komarjeva_nedelja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1enski_hrib
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fontana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1arka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cekinov_grad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tivolski_grad
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4.3.2 SEZNAM4 IN OPIS5 NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE LOKALNEGA 

POMENA 

 

Seznam nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena: 

1. hotel Bellevue (EŠD 16287),  

2. spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma (EŠD 5684), 

3. spomenik Maršalu Titu pred Cekinovim gradom v Tivoliju (EŠD 5679), 

4. spomenik pionirjem v Tivoliju (EŠD 5680), 

5. spomenik rudarja v Tivoliju (EŠD 5682), 

6. spomenik svobodi v Tivoliju (EŠD 5681), 

7. spomenik ustanovitvi Varnostnoobveščevalne službe OF (EŠD 5683), 

8. spominska plošča protestom med NOB (EŠD 5685), 

9. spominska plošča petim padlim talcem na stavbi Celovška 50 (EŠD 5678), 

10. Ilirski bloki (EŠD 16648), 

11. mestna četrt Spodnja Šiška (EŠD 20033), 

12. Osnovna šola Spodnja Šiška (EŠD 20052), 

13. hiša in gospodarsko poslopje Gasilska 3 (EŠD 18777), 

14. hiša Gasilska 5 (EŠD 18776), 

15. hiša Frankopanska 3 (EŠD 25501), 

16. Pivovarna Union (EŠD 9464), 

17. doprsni kip Stanka Bloudka (ESD 22846), 

18. fontana Deček s posodo (8247), 

19. Sklep o razglasitvi železniških delavnic v Šiški (EŠD 405), 

20. postajno poslopje železniške postaje Ljubljana Šiška (EŠD 9466), 

21. Zavetišče za onemogle posle (EŠD 19849), 

22. hiša Celovška 62 (20053), 

23. vila Drenikova 22 (EŠD 16651), 

24. tovarna Litostroj (EŠD 16661), 

25. kulturna krajina Rožnik in Šišenski hrib (EŠD 22736), 

26. antični vod pod Šišenskim hribom (EŠD 14891), 

                                                           
4 Seznam aktov in spomenikov kulturne dediščine v MOL (2013) in Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine 

za območje mestne občine Ljubljana (2008). 
5 Register nepremične kulturne dediščine (2016). 
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27. spominska plošča glavnemu poveljstvu NOV in POS (EŠD 5671), 

28. spomenik NOB padlim železničarjem v Šiški (EŠD 22779), 

29. spomenik v NOB padlim železničarjem pred kurilnico (EŠD 22835), 

30. bronasti kip Ekvilibristi (EŠD 20026). 

 

 

 

ZEMLJEVID 3: OZNAČENE LOKACIJE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE LOKALNEGA POMENA V SPODNJI ŠIŠKI 
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1. Hotel Bellevue (EŠD 16287)  

Hotel stoji na severovzhodnem delu Šišenskega hriba nad Celovško cesto (Pod Gozdom 12). 

Hotel z glasbenim paviljonom6 in razgledno teraso je leta 1909 zgradil A. Zajec. Fasada in 

paviljon imata secesijske elemente (okenske obrobe, kovane ograje terase, balkonov in 

paviljona, kandelabri7 s svetilkami iz jedkanega stekla). Stavbo je zajelo že več požarov, zadnji, 

11. maja 2014, je uničil ostrešje. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spomenik v NOB8 padlim gojencem Učiteljskega doma (EŠD 5684) 

Spomenik stoji na ploščadi ob cesti pred nekdanjim Učiteljskim domom na Žibertovi 27. Skozi 

prevotljeno kamnito steno stopa gola figura iz brona. Na steni so posvetilo F. Bevka in imena 

padlih gojencev Učiteljskega doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Paviljon: manjša, navadno okrogla stavba na vrtu ali v parku (SSKJ, 1994). 
7 Kandelaber kandeláber  -bra m (á) drog, stojalo, na katerem je ulična svetilka (SSKJ, 1994). 
8 Narodnoosvobodilni boj. 

 

SLIKA 9: HOTEL BELLEVUE 

SLIKA 10: SPOMENIK V NOB 

PADLIM GOJENCEM 

UČITELJSKEGA DOMA, POGLED 

OD SPREDAJ 

SLIKA 11: SPOMENIK V NOB 

PADLIM GOJENCEM 

UČITELJSKEGA DOMA, 
POGLED OD STRANI 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=5684
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3. Spomenik Maršalu Titu pred Cekinovim gradom v Tivoliju (EŠD 5679) 

Bronasta celopostavna figura maršala v vojaškem plašču (odlitek kipa A. Augustinčića iz leta 

1948) na kamnitem podstavku je bil postavljen leta 1961 pred muzej v Tivoliju (Celovška 23), 

leta 1991 pa prestavljen na posestvo gradu Brdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spomenik pionirjem v Tivoliju (EŠD 5680) 

Spomenik stoji na klančini pred Cekinovim gradom (Celovška 23). Bronasta skulptura na 

cevastem podstavku predstavlja dečka in deklico z golobom v roki in je bila postavljena ob 

dvajseti obletnici Pionirske organizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Postajno poslopje železniške postaje Ljubljana Šiška (EŠD 9466) 

Postaja je bila zgrajena okrog leta 1870 in se nahaja na Pivovarniški ulici 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 12: SPOMENIK MARŠALU TITU 

SLIKA 13: SPOMENIK PIONIRJEM 

SLIKA 14: POSTAJNO POSLOPJE ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA ŠIŠKA, NEKOČ 
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6. Spomenik rudarja v Tivoliju (EŠD 5682) 

Spomenik stoji na robu Tivolija ob Celovški cesti. Na kamnitem podstavku stoji bronast kip 

rudarja (A. Kogovšek 1950) s kompresorjem na rami in svetilko v roki, ki je pred leti izginila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Spomenik svobodi v Tivoliju (EŠD 5681) 

Spomenik je stal ob vhodu v Športni park Stanka Bloudka v Tivoliju. Bronast kip gole ženske 

z dvignjeno desnico, v kateri drži oljčno vejico. Kip je bil razbit in ukraden pozimi 1995. 

Podstavek še stoji, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 

(LRZVNKD) hrani odlomljeno desno roko.  

 

8. Spomenik ustanovitvi VOS9 OF10 (EŠD 5683) 

Spomenik stoji na zelenici ob križišču Medvedove in Frankopanske ulice, kjer je bila v bližini 

15. 8. 1941 ustanovljena VOS OF. Spomenik je v obliki pokončnega kamnitega kvadra z 

vklesanim posvetilom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Varnostno-obveščevalna služba. 
10 Osvobodilna fronta. 

SLIKA 15: SPOMENIK RUDARJA 

SLIKA 16: ROKA 

RUDARJA Z 

MANJKAJOČO 

SVETILKO 

SLIKA 17: SPOMENIK VOS OF 
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9. Spominska plošča protestom med NOB (EŠD 5685) 

Ovalna kamnita plošča z vklesanim posvetilom je bila leta 1983 vzidana na obcestno fasado 

gorenjskega kolodvora (Pivovarniška 1), pred katerim so bile julija 1941 množične 

demonstracije proti izseljevanju Slovencev z Gorenjske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Spominska plošča petim padlim talcem na stavbi na Celovški 50 (EŠD 5678) 

Bronasta plošča (1952) z reliefnim napisom je pritrjena na hišo, v kateri je na dvorišču med 

NOV delala ilegalna ključavničarska delavnica. Po izdaji so leta 1942 lastnika in delavce 

ustrelili Italijani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ilirski bloki (EŠD 16648) 

Bloki, zgrajeni v 30. letih 20. stoletja, se nahajajo med Celovško cesto, Malgajevo ulico, 

Medvedovo cesto in Rusko ulico pri Pivovarni Union. Oba sklopa loči Jesenkova ulica. 

Trinadstropni bloki v strnjenem zazidalnem sistemu v dveh velikih pravokotnih zazidalnih 

otokih oklepajo veliki skupni notranji dvorišči, v nasprotju s tradicionalno zazidavo niso 

razdeljeni na posamezne objekte.  

SLIKA 18. SPOMINSKA PLOŠČA PROTESTOM MED NOB 

SLIKA 19. SPOMINSKA PLOŠČA PETIM PADLIM TALCEM 
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12. Mestna četrt Spodnja Šiška (EŠD 20033) 

Četrt leži severozahodno od Šišenskega hriba med Celovško cesto in železniško progo 

Ljubljana–Jesenice. Predmestna četrt, osnovana na vaški parcelizaciji v začetku 20. stoletja. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Osnovna šola Spodnja Šiška (EŠD 20052) 

Šola se nahaja na Gasilski cesti 17. Zgrajena je bila leta 1908 v secesijskem slogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hiša Frankopanska 5 (EŠD 25501) 

Stavba je bila zgrajena leta 1903 kot gostilna s plesno sobo v secesijskem slogu. V hiši je bilo 

do prve svetovne vojne zbirališče socialdemokratske stranke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 20: NEKOČ GLAVNA ULICA SPODNJE ŠIŠKE, ULICA MILANA MAJCNA V MESTNI ČETRTI SPODNJA ŠIŠKA 

SLIKA 21: OŠ SPODNJA ŠIŠKA 

SLIKA 22: HIŠA FRANKOPANSKA 5 
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15. Pivovarna Union (EŠD 9464) 

Pivovarna Union je bila zgrajena leta 1867 po načrtih arhitekta K. Tietza, kasneje je bila večkrat 

razširjena. Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila največji tovarniški kompleks na Kranjskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Doprsni kip Stanka Bloudka (ESD 22846) 

Spomenik v parku pod Halo Tivoli. Bronasti doprsni kip (kipar Stojan Batič) športnika in 

načrtovalca športnih objektov Stanka Bloudka je bil postavljen na visokem kamnitem 

podstavku. Leta 2008 je bil ukraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 23: PIVOVARNA UNION, NEKOČ 

SLIKA 24: PIVOVARNA UNION, DANES 

SLIKA 25: PODSTAVEK KIPA STANKA BLOUDKA 
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17. Fontana Deček s posodo (EŠD 8247) 

Vodnjak s kipcem stoji ob parkirišču pred Halo Tivoli. Manjši kamnit vodnjak z bronastim 

kipcem dečka, ki nosi posodo (kipar Božo Pengov, 1959). Vodnjak stoji na krožni, z granitnimi 

kockami tlakovani ploščadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Železniške delavnice v Šiški (EŠD 405)  

Delavnice se nahajajo na Parmovi 33, vzhodno od železniške postaje Šiška. Rotunda11 s 

petnajstimi tiri za popravilo lokomotiv je tipična zgradba iz 19. stoletja. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Zavetišče za onemogle posle (EŠD 19849) 

Zavetišče za onemogle posle stoji južno od Plečnikove cerkve sv. Frančiška Asiškega na 

Černetovi ulici 22. Zasnovano je bilo v Plečnikovi šoli leta 1931 pod nadzorstvom A. 

Suhadolca. Zgradba predstavlja tip socialne gradnje s Plečnikovimi avtorskimi dodatki. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Rotunda rotúnda  -e ž (ȗ) arhit. okrogla stavba, navadno pokrita s kupolo (SSKJ, 1994). 

SLIKA 26: FONTANA DEČEK S POSODO 

SLIKA 27: ŽELEZNIŠKE DELAVNICE V ŠIŠKI 

SLIKA 28: ZAVETIŠČE ZA ONEMOGLE POSLE 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=19849
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=19849
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20. Hiša Celovška 62 (EŠD 20053) 

Oblikovana je v preprostem secesijskem slogu. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Vila Drenikova 22 (EŠD 16651) 

Vila ima rustikalno12 obdelano fasado in balkona z balustrano13 ograjo. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Tovarna Litostroj (EŠD 16661) 

Tovarna stoji na Litostrojski cesti 40. Zgrajena je bila po načrtih E. Mihevca in M. Gregorčiča 

in je leta 1947 začela z obratovanjem. Predstavlja pomemben dokument povojne industrijske 

arhitekture v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Kulturna krajina Rožnik in Šišenski hrib (EŠD 22736) 

Med vojnama urejene poti, povezane s klasičnim delom parkovne zasnove Tivolija. 

 

                                                           
12 Rustikalen rustikálen  -lna -o prid. (ȃ)  preprosto, grobo izdelan (SSKJ, 1994). 
13 Balustrada balustráda  -e ž (ȃ) arhit. ograja iz modeliranih stebričkov (SSKJ, 1994). 

SLIKA 29: HIŠA CELOVŠKA 62 

SLIKA 30: VILA DRENIKOVA 22 

SLIKA 31: TOVARNA LITOSTROJ 
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24. Hiša in gospodarsko poslopje Gasilska 3 (EŠD 18777) 

Hiša s kamnitim portalom, v vogalu zidna niša s plastiko. Ob hiši gospodarsko poslopje v obliki 

črke L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Hiša Gasilska 5 (EŠD 18776) 

Zidano hišo s polkrožnim kamnitim portalom14 v srednji osi poudarjata dva pilastra.15 Okoli 

oken so okviri iz ometa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Antični vod pod Šišenskim hribom (EŠD 14891) 

Vodovod iz Kamne Gorice do antične Emone. Ob vznožju Šišenskega hriba in na širšem 

območju Celovške ceste so bile odkrite tudi drobne antične grobne najdbe. 

 

27. Spominska plošča glavnemu poveljstvu NOV16 in POS17 (EŠD 5671) 

Spominska plošča se nahaja na Vodnikovi 27. Plošča je kamnita z vklesanim napisom in 

bronasto zvezdo nad njo. Pritrjena je bila leta 1953 na hišo, v kateri je bilo 22. 6. 1941 

ustanovljeno glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. 

                                                           
14 Portál  -a m (ȃ) arhit. arhitektonsko poudarjen vhod v stavbo (SSKJ, 1994). 
15 Pilaster piláster  -tra m (á) arhit. iz stene nekoliko izstopajoč pas z bazo in kapitelom (SSKJ, 1994). 
16 Narodnoosvobodilna vojska. 
17 Partizanski odredi Slovenije. 

SLIKA 32: HIŠA IN GOSPODARSKO POSLOPJE GASILSKA 3 

SLIKA 33: HIŠA GASILSKA 5 
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28. Spomenik NOB padlim železničarjem v Šiški (EŠD 22779) 

Spomenik stoji na Aljaževi ulici 32 v parku pred dijaškim domom od leta 1975. Gre za 

skulpturo iz naravnega kamna in delo kiparja B. Prokofjeva, ki predstavlja mater s padlim 

talcem in je posvečena v NOB padlim železničarjem iz Šiške.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Spomenik v NOB padlim železničarjem pred kurilnico (EŠD 22835) 

Spomenik stoji v parku pred železniško kurilnico na Parmovi ulici 35 od leta 1946. Kamnita 

strela z zaključkom v obliki stiliziranega Triglava, na katero je pritrjena pokončna pravokotna 

kovinska plošča z reliefnim napisom, je posvečena v NOB padlim železničarjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 34: SPOMINSKA PLOŠČA GLAVNEMU POVELJSTVU NOV IN POS 

SLIKA 35: SPOMENIK V NOB PADLIM ŽELEZNIČARJEM V ŠIŠKI 

SLIKA 36: SPOMENIK V NOB PADLIM ŽELEZNIČARJEM PRED KURILNICO 
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30. Bronast kip Ekvilibristi (EŠD 20026)  

Kip stoji pred kopališčem v parku Tivoli. Delo kiparja Draga Tršarja iz leta 1957 je pokončna 

kompozicija moških figur, ki se v akrobatski drži na štuporamo dvigajo v višino. Kip je 

postavljen na betonskem podstavku v obliki kvadra. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE 

Namen raziskave je ugotoviti, kako prebivalci lokalne skupnosti Spodnja Šiška opredeljujejo 

svojo identiteto glede na svoje teritorialno območje, kakšna sta poznavanje in odnos do 

ohranitve nepremične kulturne dediščine in kakšen vpliv ima identiteta na le-to ter v kolikšnem 

deležu se hkrati pojavljajo različne identitete in kakšno vlogo imajo pri vsem spol, starost in 

izobrazba.  

 

Cilji: 

 ugotoviti, kakšno je poznavanje nepremične kulturne dediščine med prebivalci lokalne 

skupnosti Spodnja Šiška; 

 ugotoviti, kako se prebivalci lokalne skupnosti Spodnja Šiška identificirajo s krajem 

Spodnja Šiška, z državo Slovenijo in Evropsko unijo; 

 ugotoviti, v kolikšni meri se hkrati pojavljajo lokalna, nacionalna in evropska identiteta; 

 ugotoviti, v kolikšni meri vpliva poznavanje nepremične kulturne dediščine med 

populacijo Spodnje Šiške na njihovo lokalno identiteto; 

 ugotoviti, ali identiteta vpliva na željo po ohranjanju nepremične kulturne dediščine; 

 ugotoviti, kakšen odnos imajo prebivalci lokalne skupnosti Spodnja Šiška do ohranitve 

nepremične kulturne dediščine; 

 ugotoviti, kakšno vlogo imajo pri tem spol, starost in izobrazba. 

 

5.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kakšno je poznavanje nepremične kulturne dediščine med prebivalci kraja Spodnja 

Šiška? 

 Koliko prebivalcev se identificira s krajem Spodnja Šiška, z državo Slovenijo in 

Evropsko unijo? 

 Koliko prebivalcev si želi ohraniti nepremično kulturno dediščino? 

 Ali poznavanje nepremične kulturne dediščine med populacijo Spodnje Šiške vpliva na 

njihovo lokalno identiteto? 

 V kolikšnem deležu se prebivalci Spodnje Šiške opredelijo hkrati z lokalno identiteto in 

nacionalno identiteto? 
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 V kolikšnem deležu se prebivalci Spodnje Šiške opredelijo hkrati z nacionalno 

identiteto in evropsko identiteto? 

 Ali identiteta vpliva na željo po ohranjanju nepremične kulturne dediščine?  

 Ali obstaja razlika med spoloma pri lokalni, nacionalni in evropski identiteti? 

 Ali obstaja razlika med spoloma pri poznavanju nepremične kulturne dediščine in želji 

po ohranitvi nepremične kulturne dediščine? 

 Ali obstaja razlika med starostnimi skupinami glede lokalne, nacionalne in evropske 

identifikacije? 

 Ali obstaja razlika med starostnimi skupinami glede poznavanja nepremične kulturne 

dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine? 

 Ali obstaja razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede lokalne, nacionalne in 

evropske identifikacije? 

 Ali obstaja razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede poznavanja nepremične 

kulturne dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine? 

 

5.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 Predpostavljam, da poznavanje nepremične kulturne dediščine med populacijo Spodnje 

Šiške vpliva na njihovo lokalno identiteto, in sicer tisti, ki poznajo več nepremične 

kulturne dediščine, se v večji meri identificirajo s krajem. 

 Predpostavljam, da se tisti prebivalci, ki se identificirajo na lokalnem nivoju, v večjem 

deležu identificirajo tudi na nacionalnem nivoju. 

 Predpostavljam, da se tisti prebivalci, ki se identificirajo na nacionalnem nivoju, v 

manjšem deležu identificirajo tudi na evropskem nivoju. 

 Predpostavljam, da imajo prebivalci z lokalno, nacionalno in evropsko identiteto v večji 

meri željo po ohranjanju nepremične kulturne dediščine Spodnje Šiške kot pa tisti, ki se 

ne opredeljujejo z nobeno od naštetih identitet. 

 Predpostavljam, da ni razlik med spoloma glede identifikacije, poznavanja nepremične 

kulturne dediščine ali želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine. 

 Predpostavljam, da obstaja razlika med starostnimi skupinami glede lokalne, nacionalne 

in evropske identifikacije, in sicer da se mlajše generacije bolj identificirajo kot 

Evropejci starejših generacij. 

 Predpostavljam, da obstaja razlika med starostnimi skupinami glede poznavanja 

nepremične kulturne dediščine ali želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine, in 
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sicer da starejše generacije poznajo več nepremične kulturne dediščine in se zato tudi 

bolj zavzemajo za njeno ohranitev. 

 Predpostavljam, da obstaja razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede lokalne, 

nacionalne in evropske identifikacije, in sicer višja kot je stopnja končane izobrazbe, 

več verjetnosti je za identifikacijo. 

 Predpostavljam, da obstaja razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede 

poznavanja nepremične kulturne dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne 

dediščine, in sicer višja kot je stopnja končane izobrazbe, večje je poznavanje 

nepremične kulturne dediščine in večja je želja po ohranjanju le-te. 

 

5.2 METODOLOGIJA 

5.2.1 RAZISKOVALNE METODE 

Glede na raziskan teoretični del sem opredelila problem raziskave, cilje in  raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. Poleg tega deduktivnega pristopa sem uporabila še deskriptivno 

raziskovalno metodo in kavzalno neeksperimentalno metodo. S pomočjo ankete sem zbirala in 

analizirala pisne odgovore anonimnih, naključnih anketirancev. 

 

5.2.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskovana populacija je bila populacija naključnih članov skupnosti Spodnja Šiška. 

Anketirala sem 200 prebivalcev Spodnje Šiške od 1. 2. 2016 do 1. 5. 2016. Anketiranci so bili 

stari od 16 do 92 let.  

 

5.2.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Izbrala sem kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. Anketiranci so odgovarjali na anketni 

vprašalnik, sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa. Anonimne vprašalnike sem delila med znance 

in naključne ljudi, prebivalce Spodnje Šiške med vsakodnevnimi opravki. Razdelila sem 250 

anket, od tega sem dobila vrnjenih 200. 

 

5.2.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Uporabila sem kvantitativno obdelavo podatkov, in sicer inferenčno statistiko (metode 

sklepanja iz vzorca na populacijo), frekvenčne distribucije (grafični prikazi) in osnovno opisno 

statistiko (srednje vrednosti).  
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5.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 Identiteta s krajem Spodnja Šiška, z državo Slovenijo in Evropsko unijo med 

prebivalci Spodnje Šiške 

Prebivalci Spodnje Šiške se v največjem deležu identificirajo s Spodnjo Šiško, in sicer v 98 %, 

na nacionalnem nivoju s 96 % in z Evropsko unijo v 71 %. Rezultati so podobni ugotovitvam 

evrobarometra (2015) in trditvam Kučana (1998), da evropski identiteti manjka relativno dolgo 

časovno trajanje in njeno razločevanje od drugih identitet. Ravno tako meni tudi Novak-Fajfar 

(2004, str. 139): »Posameznik se zelo težko istoveti, identificira s tako široko skupnostjo, kot 

je nadnacionalna skupnost (Evropska unija ali Evropa). Za človeka in njegov razvoj so še vedno 

temeljnega pomena manjše skupine in skupnosti.« 
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 Razlika med starostnimi skupinami glede lokalne, nacionalne in evropske 

identitete med prebivalci Spodnje Šiške 

Med različnimi starostnimi skupinami ni razlik pri lokalni in nacionalni identiteti, le pri 

evropski identiteti se mlajše skupine v večji meri identificirajo od starejših skupin, torej je 

bila moja hipoteza o tem pravilna. Pri starejših generacijah je verjetneje zasidran kolektivni 

spomin, ki utrjuje prepričanje o trajanju skupine oziroma o njeni zgodovinski kontinuiteti 

(Južnič, 1993) prejšnjih generacij, ki na nek način »napaja« kolektivne identitete 

poprejšnjih nacionalnih oziroma nadnacionalnih ureditev oziroma identitet. »Pri lokalni in 

nacionalni identifikaciji pa poteka kontinuiteta, ki se vzpostavlja s prenašanjem vrednot iz 

generacije v generacijo« (Kučan, 1998, str. 26). 

 

 

 

 Razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede lokalne, nacionalne in evropske 

identitete med prebivalci Spodnje Šiške 

Glede evropske identitete obstaja razlika med končanimi stopnjami izobrazbe, in sicer 

prebivalci z višjo stopnjo končane izobrazbe so se v večji meri opredelili kot Evropejci. Ta 

ugotovitev se sklada z ugotovitvijo evrobarometra, ki trdi, da se z naraščanjem izobrazbe 

krepi evropska naravnanost. Med lokalno in nacionalno identiteto pa so razlike med 

različnimi končanimi stopnjami izobrazbe majhne in praktično zanemarljive. V svoji 

hipotezi sem predvidevala, da višja kot je stopnja končane izobrazbe, več verjetnosti je za 

lokalno, nacionalno in evropsko identifikacijo, torej hipotezo lahko potrdim le delno. 
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Potrdim jo lahko v delu, da višja kot je stopnja končane izobrazbe, večja je evropska 

identifikacija. Pri lokalni in nacionalni identiteti pa hipotezo ovržem.  

 

 Delež prebivalcev Spodnje Šiške, ki se opredelijo hkrati z lokalno in nacionalno 

identiteto  

Kar v 96 % so se prebivalci Spodnje Šiške opredelili kot Šiškarji in Slovenci, le 2 % 

prebivalcev se identificirata le na lokalnem nivoju in ne hkrati tudi na nacionalnem. 

Hipotezo, da sta lokalna in nacionalna identifikacija tesno povezani, lahko potrdim. Kadar 

govorimo o nacionalni identiteti, je le-ta človeku dana z rojstvom (Novak-Fajfar, 2004). 

Obe identiteti sta tesno povezani tudi s krajem bivanja, ki oblikuje lokalno in tudi 

nacionalno teritorialnost oziroma identifikacijo (Hrobat, 2009).  

 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

lokalna identiteta nacionalna identiteta evropska identiteta

osnovna šola srednja šola višja šola visoka šola ali univerzitetna izobrazba magisterij ali doktorat

lokalna in nacionalna identiteta le lokalna identiteta le nacionalna identiteta nobena od naštetih identitet

GRAFIKON 3: OPREDELITEV IDENTITETE GLEDE NA KONČANO STOPNJO IZOBRAZBE 

GRAFIKON 4: DELEŽI LOKALNE IN NACIONALNE IDENTITETE  



 

37 
 

 Delež prebivalcev Spodnje Šiške, ki se opredelijo hkrati z nacionalno in evropsko 

identiteto  

74 % prebivalcev, ki se identificirajo z nacijo, se identificira tudi z Evropsko unijo. Med 

anketirano populacijo se 4 % ne identificirajo s slovensko državo in nihče izmed njih se ne 

identificira z Evropsko unijo. Glede na rezultate lahko ovržem hipotezo, da se tisti, ki se 

identificirajo z lastno državo, v manjši meri identificirajo na evropskem nivoju. Šabec (2004) 

sicer trdi, da ima regionalna identiteta še vedno »prednost« pred idejo skupne evropske 

identitete in da globalizacija kvečjemu krepi nacionalne in druge kolektivne identitete. Tudi 

Novak-Fajfar (2004) je mišljenja, da težnja po unifikaciji spodbuja tudi odpor do poenotenja, 

ki se kaže v rasti nacionalnega ozaveščanja. Po evrobarometru pa se rezultati ujemajo, kajti 

raziskave barometra kažejo trenutno porast evropske identifikacije.  

 

 

 Poznavanje nepremične kulturne dediščine med prebivalci Spodnje Šiške 

Med ponujenimi 13 enotami nepremične kulturne dediščine v Spodnji Šiški so jih prebivalci 

Spodnje Šiške v povprečju prepoznali 80,23 %. Najbolje so prepoznali nepremično kulturno 

dediščino državnega pomena, in to kar v 99,7 %, medtem ko so nepremično kulturno 

dediščino lokalnega pomena prepoznali le v 60,75 %. 

le nacionalna identiteta nacionalna in evropska identiteta le evropska identiteta nobena od naštetih identitet

GRAFIKON 5: DELEŽI NACIONALNE IN EVROPSKE IDENTITETE  
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 Vpliv poznavanja nepremične kulturne dediščine med populacijo Spodnje Šiške 

na njihovo lokalno identiteto 

Lokalna identiteta je visoka ne glede na poznavanje nepremične kulturne dediščine. Tako 

lahko svojo hipotezo, ki pravi, da se tisti, ki poznajo več nepremične kulturne dediščine, v 

večji meri identificirajo s krajem, ovržem. Lokalna identifikacija posameznikov in 

skupnosti se namreč tvori ne le prek stavb, arhitekture in pokrajine, temveč tudi prek vere, 

običajev, etike; jezika, narečja, poezije, literature; glasbe, plesa, gledališča, slikanja in 

kiparjenja; ročnih del, noš, hrane in pijače (Prah, 2004). Glede na to, da je bilo poznavanje 

dobro, še vedno lahko predpostavljam, da ima dediščina velik vpliv na oblikovanje lokalne 

identitete. Kajti nepremična kulturna dediščina je pomembna prvina identitete prostora; 

zaradi dediščine neoseben prostor postane dom posameznika. Ljudje, ki svoj življenjski 

prostor prepoznajo kot dom, razvijejo močan čut pripadnosti (Kulturne vrednote, 2011). 
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 Želja po ohranitvi nepremične kulturne dediščine med prebivalci Spodnje Šiške 

Prebivalci Spodnje Šiške se v 99 % zavzemajo za ohranitev nepremične kulturne dediščine.  

 

 

 

 Vpliv identitete na željo po ohranjanju nepremične kulturne dediščine med 

prebivalci Spodnje Šiške 

Kot sem predpostavljala v hipotezi, prebivalci, ki se počutijo kot del skupnosti Spodnja 

Šiška, države Slovenija ali Evropske unije, si v 100 % želijo ohranjati nepremično kulturno 

dediščino, medtem ko se prebivalci, ki ne čutijo pripadnosti nobeni od teh identitet, želijo 

ohranitve le še v 50 %. Značilnost skupinske identitete je, da ljudje, ki razvijejo skupinsko 

identiteto, čutijo poleg pripadnosti tudi močan čut odgovornosti (Kulturne vrednote, 2011). 

Prav tako to navaja tudi Južnič (1993), in sicer da skupinska – lokalna identiteta zahteva od 

posameznika zavezanost in občutenje pravic in dolžnosti do skupnosti. Med dolžnosti do 

skupnosti spada tudi ohranjanje nepremične kulturne dediščine. 
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 Razlika med starostnimi skupinami glede poznavanja nepremične kulturne 

dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine Spodnje Šiške 

Med starostnimi skupinami glede poznavanja nepremične kulturne dediščine obstaja 

razlika, in sicer starejše generacije poznajo več nepremične kulturne dediščine. Pri želji po 

ohranitvi nepremične kulturne dediščine pa razlike praktično ne obstajajo, saj si skoraj vsi 

anketiranci želijo ohranjati dediščino. Torej je bila moja hipoteza potrjena le delno, kajti 

izkazalo se je, da starejše generacije poznajo več nepremične kulturne dediščine, vendar se 

za ohranitev ne zavzemajo več od ostalih starostnih skupin. Verjetno tu vlogo igra tudi 

lokalna identifikacija, ki vpliva na željo po ohranitvi.  

 

 Razlika med končanimi stopnjami izobrazbe glede poznavanja nepremične 

kulturne dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine Spodnje 

Šiške 

Glede poznavanja nepremične kulturne dediščine obstaja razlika med končanimi stopnjami 

izobrazbe, in sicer višja kot je stopnja končane izobrazbe, večje je poznavanje nepremične 

kulturne dediščine. Želja po ohranjanju pa je med njimi enaka, skoraj 100-odstotna. Torej 

je bila moja hipoteza potrjena le delno, saj se je izkazalo, da višja kot je stopnja končane 

izobrazbe, večje je poznavanje nepremične kulturne dediščine, vendar se za ohranitev ne 

zavzemajo več od ostalih starostnih skupin. Verjetno tudi tu igra vlogo lokalna 

identifikacija, ki vpliva na željo po ohranitvi, kot pri starostnih skupinah.  
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 Razlike med spoloma glede identifikacije, poznavanja nepremične kulturne 

dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine med prebivalci 

Spodnje Šiške 

Kot pričakovano, med spoloma ni nobenih večjih razlik glede identifikacije, poznavanja 

nepremične kulturne dediščine in želje po ohranitvi nepremične kulturne dediščine. 
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NA SPOL 
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6 ZAKLJUČEK  

Na začetku diplomskega dela sem se predvsem spraševala, ali je dandanes treba nepremično 

kulturno dediščino kraja obnavljati ali podreti in zakaj. Resda imamo različne odnose glede 

kulture, dediščine in zgodovine, toda element, ki nam je bil med pogovori s sokrajani skupen, 

je bilo hrepenenje po dobrih starih časih in nostalgiji, ki nam jo je prinašal sam prostor, njegova 

ureditev in stavbe, spomeniki. Tekom teoretičnega dela sem razumela, da skupinska lokalna 

identiteta povzroča take občutke posameznikom. Romantično-nostalgičen odnos prenašamo v 

interpretacijo dediščine, kar vpliva tudi na željo po ohranitvi dediščine. Da se nepremična 

kulturna dediščina ohranja in prenaša iz roda v rod, je predvsem pomembno mnenje skupnosti, 

ki je skrbnik znanja, zgodb in materialnih dokazov, ki so nam jih zapustili naši predniki. Zato 

se moramo za ohranjanje svoje dediščine zavzemati tudi posamezniki in tako lahko ohranimo 

svojo zgodovino naroda, kraja, zapisano v okolju, v katerem živimo. To je tudi predvsem 

pomembno še v času globalizacije, ko ljudje hrepenimo po občutku sprejetosti in skupnosti v 

čim ožjem sklopu. V drugem, empiričnem sklopu diplomskega dela me je zanimalo, kakšno je 

stališče mojih sokrajanov Spodnje Šiške. Nadalje v skladu z rezultati in potrjenimi oziroma 

ovrženimi hipotezami lahko podam sklepne ugotovitve glede svojih ciljev, in sicer: 

- prebivalci Spodnje Šiške se identificirajo s krajem Spodnja Šiška, z državo Slovenijo in 

Evropsko unijo po pričakovanih odstotkih in se ujemajo s teoretičnimi ugotovitvami v 

začetku diplomskega dela. Posamezniki se v prvi meri oblikujemo v svojem ožjem 

okolju, sferi svojega gibanja že od začetka svojega življenja. V svojo zibelko imamo 

tako rekoč položeno tudi svojo začetno identifikacijo, ki jo prevzamemo od svojih 

staršev in jo kasneje v življenju težko zamenjamo. Nekako ponotranjena raste v nas. To 

zavzema tudi nacionalno identiteto, ki je nekako zakoreninjena v Slovence tudi zaradi 

svoje majhnosti in teritorialne ogroženosti skozi zgodovino. Z vstopom v Evropsko 

unijo ta strah, da se izgubimo v svoji majhnosti, da izgubimo svoje teritorialne meje in 

po vrhu vsega še konstantno primerjanje z drugimi državami, le še poveča nacionalni 

ponos oziroma nacionalizem. Tako se še vedno večina Slovencev vidi predvsem kot 

Slovence in ne kot Evropejce in se tako upirajo evropski identiteti. Lokalna in 

nacionalna identiteta sta tesno povezani z ozemljem in si ga lastita, tako sta tudi prek 

ozemlja povezani ena z drugo. Tudi lokalna identiteta se lahko prenaša prek generacij, 

ki izvirajo iz istega kraja, pojavi se tudi t. i. lokal patriotizem. 

Evropska identiteta pa se še ne prenaša med generacijami, ker je relativno nova 

identiteta, pred kratkim ustvarjena in je šele dodobra zaživela v slovenskem prostoru. 
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Zaradi istega razloga medgeneracijskega identifikacijskega prenosa med različnimi 

starostnimi skupinami ni razlik pri lokalni in nacionalni identifikaciji, le pri evropski 

identiteti se mlajše skupine v večji meri identificirajo od starejših. Mlajši namreč 

odraščajo že od svojih majhnih nog v svetu globalizacije, ki jo sprejemajo tudi od 

medijskega sveta. Poleg tega jim Evropska unija nudi več možnosti za izobraževanje in 

delo izven meja svoje nacionalne države. Tudi višja stopnja končane izobrazbe nudi 

posameznikom več informacij o prednostih in možnostih Evropejca. Vse to pripomore 

k večji meri identifikacije. 

Poznavanje nepremične kulturne dediščine v Spodnji Šiški je dobro, predvsem je bilo 

boljše med starejšimi generacijami, kar si razlagam tudi s starostjo nepremične kulturne 

dediščine, ki je bila v večini postavljena za časa starejših generacij in v duhu tistega časa 

in dela zgodovine, ki je predstavljal tedanji čas. Mlajše generacije pa trenutno skrbi 

predvsem prihodnost in se zato s preteklostjo ne ukvarjajo preveč. Poznavanje je bilo 

tudi boljše z višjo končano stopnjo izobrazbe, kar si tudi razlagam kot večjo 

zainteresiranost za okolico, zgodovino, umetnost, razgledanost in povzeto v reku 

»historia magistra vitae est« (zgodovina je učiteljica življenja). Poznavanje pa bi težko 

povezala z lokalno identiteto. Le-ta je odvisna tudi od drugih dejavnikov, tako da na 

podlagi svojega vprašalnika težko podam zaključek. Če bi želela priti do točnih 

rezultatov, bi v anketo morala vključiti različne dejavnike in vprašanja, v kolikšni meri 

se posamezniki strinjajo po vnaprej določeni lestvici. Rezultati ankete kažejo, da je 

prebivalcem Spodnje Šiške nepremična kulturna dediščina pomemben dejavnik, saj se 

vsi prebivalci Spodnje Šiške, ki so se lokalno identificirali z njo, ne glede na spol, 

starost, izobrazbo, v celoti zavzemajo za ohranitev nepremične kulturne dediščine, 

medtem ko se prebivalci, ki se ne identificirajo s Spodnjo Šiško, ne zanimajo toliko za 

ohranjanje njene dediščine. To si razlagam kot trden dokaz v povezavi s teoretičnim 

delom, da identifikacija nosi s seboj odgovornost do svoje skupnosti, do njene ohranitve. 
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Slika 7: Mrevlje, N. (2016). Od nekdaj znamenitega mestnega hotela je ostalo le še ime, 

streha se je že porušila. Pridobljeno s http://siol.net/trendi/kultura/od-nekdaj-

znamenitega-mestnega-hotela-je-ostalo-le-se-ime-streha-se-je-ze-porusila-

401449?image=2 

Slika 8: "Najdražji ženi" ... razbran napis rimskega nagrobnika (2015). Mestni muzej 

Ljubljana. Pridobljeno s http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/aktualno/novice-

1288/razbran-napis-rimskega-nagrobnika/ 

Slika 9: "Najdražji ženi" ... razbran napis rimskega nagrobnika (2015). Mestni muzej 

Ljubljana. Pridobljeno s http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/aktualno/novice-

1288/razbran-napis-rimskega-nagrobnika/ 
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PRILOGE  
A Unesco  

Cilj Unesca je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino 

svetovnega pomena bodočim rodovom, ki temelji na spoštovanju medkulturnih razlik in 

ohranjanju skupne dediščine človeštva.  

 

 Škocjanske jame kot naravna znamenitost, vpisana v Unescov seznam leta 1986 

Škocjanske jame so največji znani podzemski kanjon na svetu, predstavljajo primer 

kontaktnega krasa, ki se je razvil na stiku med flišem in apnenci, na majhnem prostoru so 

razviti številni kraški pojavi. Zaradi posebnih mikroklimatskih razmer se je razvil izjemen 

ekosistem, kjer je nahajališče Justinove zvončice (Campanula justiniana), ki je endemična 

rastlina, med ogroženimi živalskimi vrstami izstopajo netopirji in podzemska jamska favna. 

Območje ima tudi velik kulturno-zgodovinski pomen, saj je bilo poseljeno vse od 

mezolitika. Dolgotrajno sožitje narave in človeka se odraža v tipični kraški kulturni krajini, 

vključno s poselitvenim vzorcem in kraško stavbno dediščino. (Unesco Škocjanske jame – 

svetovna dediščina, 2015).   

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Škocjanske jame 

 

 Kulturna znamenitost kolišča na Ljubljanskem barju, vpisana v Unescov seznam 

leta 2011 

Leta 1875 so v bližini Iga na Ljubljanskem barju pri poglabljanju obcestnega jarka odkopali 

vertikalne kole, ostanke lončenine in pokosti. Od tedaj je bilo na več kot 150 kvadratnih 

kilometrih barjanskih površin odkritih 40 prazgodovinskih koliščarskih naselbin. Kolišča okoli 

Alp so postavljali med 5000 in 500 pr. n. št. Skupnosti koliščarjev, ki so poseljevale obrobja 

tedanjega jezera, niso bile izolirane skupnosti. Analize sekir in drugih kamnitih najdb kažejo, 

da so vseskozi vzdrževali stike z Balkanom, od 4. tisočletja dalje pa tudi z območji na severu 

Apeninskega polotoka in globoko v Alpah. Raziskave na sorodnih naselbinah okoli alpske 

verige v Srednji Evropi kažejo, da lahko govorimo o številnih kulturnih raznolikostih, kot tudi 



 

 
 

o medsebojnih vplivih zgodnjih poljedelskih skupnosti (Kolišča na Ljubljanskem barju kot del 

svetovne kulturne dediščine, 2016). 

 

 

 

 

 

Slika 2: Rekonstrukcija kolišča Maharski 

prekop pri Igu, 4. tisočletje pr. n. št. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Označena so kolišča na Ljubljanskem 

barju. Z rdečo črto je označeno Unescovo 

območje na Igu

 

 Kulturna znamenitost rudnik živega srebra v Idriji, vpisana v Unescov seznam leta 

2012 

Rudnik živega srebra v Idriji predstavlja raznoliko in edinstveno industrijsko in tehniško 

dediščino v zvezi s pridobivanjem živega srebra in predstavlja različne vidike »kulture živega 

srebra« tako v tehniškem, industrijskem in gospodarskem kot tudi v splošno kulturnem, 

urbanem, socialnem in ekološkem smislu (Leskovec, 2012). 

Antonijev rov je iz leta 1500 in slovi kot eden najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi 

in je tudi najstarejši del idrijskega rudnika (Rudnik živega srebra, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Antonijev rov  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B Vprašalnik 

 

Pozdravljeni! Prosim, da izpolnite anonimni vprašalnik. Vaši odgovori bodo služili zgolj za 

izdelavo diplomskega dela s področja nepremične kulturne dediščine v skupnosti Spodnja 

Šiška. Vaše odgovore, prosim, ustrezno označite oziroma obkrožite 

1. Spol: 

 M 

 Ž 

 

 

2. Starost:  

 do 21 let 

 21–35 let 

 35–60 let 

 nad 60 let 

3. Končana stopnja izobrazbe:  

 Osnovna šola 

 Srednja šola 

 Višja šola 

 Visoka šola ali univerzitetna izobrazba 

 Magisterij ali doktorat 

 

4. Obkrožite številko pred dediščino, ki jo poznate: 

1. Cekinov grad 

2. Cerkev sv. Frančiška Asiškega (Plečnikova cerkev) 

3. Cerkev sv. Jerneja (Stara cerkev) 

4. Park Tivoli 

5. Pot spominov in tovarištva na območju občine Ljubljana Šiška  

6. Spomenik rudarja v Tivoliju 

7. Spomenik ustanovitvi Varnostnoobveščevalne službe OF  

8. Spomenik pionirjem v Tivoliju  

9. Pivovarna Union  

10. Železniške delavnice v Šiški  

11. Postajno poslopje železniške postaje Ljubljana Šiška 

12. Tovarna Litostroj  

13. Kulturna krajina Rožnik in Šišenski hrib 

 

5. Ali čutite pripadnost skupnosti Spodnja Šiška?                                        da       ne 

6. Ali čutite pripadnost državi Sloveniji?                                                      da       ne 

7. Ali čutite pripadnost Evropski uniji?                                                                    da       ne 

8. Vam je pomembno, da se ohranja kulturna dediščina v Spodnji Šiški      da       ne 

 

Hvala 



 

 

C Stara cerkev – primer varstva kulturne dediščine s pomočjo prostovoljnih 

posameznikov in organizacij 

Na pobudo Julijane Dolenec so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine popravili napako 

izpred let v odloku o zaščiti Plečnikovih del. Cerkev sv. Jerneja so deklarirali s pomanjkljivo 

zaščito, pod katero sta spadali le dve parceli namesto devetih. Zaradi tega je tudi društvo DUO 

(Društvo za urbano okolje), ki deluje pri Odboru za lepšo staro Šiško, na MOL poslalo 

opozorilo, da je zaradi neurejenih podatkov v evidencah prišlo do tega, da je zdaj na zemljišču 

ob cerkvi zasebno parkirišče. Menijo, da bi morala občina poskrbeti, da se na tej parceli, ki bi 

morala biti javni park, vzpostavi prvotno stanje. Društvo jih je tudi opozorilo na propadanje 

fresk v notranjosti cerkve, v kateri pronica voda na več koncih, in problem propadajoče lipe ob 

cerkvi, ki je zaščitena kot naravna znamenitost in za katero je Plečnik naredil celo izrez na 

cerkvenem nadstrešku (Žibert, 2014 in 2015). 

 

 

Slika 5: Lipa in zasebno parkirišče pred cerkvijo sv. Jerneja 

 

 

 

 

D Hotel Bellevue – primer varstva kulturne dediščine 

Na Šišenskem hribu propada nekdanji mestni hotel, čeprav ima od leta 2007 status kulturnega 

spomenika lokalnega pomena. Da je stanje stavbe iz leta v leto slabše, se zavedajo in opozarjajo 

tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Minimalne posege za zaščito 

pred vandalizmom, kot na primer ključavnice in zaščitno ograjo, so namreč izvedli v letu 2012. 

Kako zaščititi nadaljnje propadanje glede na to, da gre za zasebnega lastnika, Vičić odgovarja: 

»Kdorkoli pa lahko na podlagi veljavne zakonodaje poda prijavo na Inšpektorat RS za kulturo 

in medije pri ministrstvu za kulturo z zahtevo po sanaciji poškodb in preprečitvi nadaljnjega 

propadanja« (Od nekdaj znamenitega mestnega hotela je ostalo le še ime, streha se je že 

porušila, 2016).  



 

 

 

Slika 6: Hotel Bellevue, nekoč 

 

 

 

 

 

Slika 7: Hotel Bellevue, danes 

 

 

E Antični nagrobni kamen na območju Celovške ceste – primer antične grobne najdbe 

Po predogledu strokovnjakinje za antične napise dr. Julijane Visočnik je napis na rimskem 

nagrobniku, ki je bil po naključju odkrit v drugi polovici avgusta 2015, posvečen vsaj dvema 

pokojnikoma. Sicer gre za odlomek rimskega nagrobnika, ki je bil po ostankih malte in najdišču 

sodeč kot spolija18 vzidan v gospodarsko poslopje, ki je bilo podrto in ruševine so bile nato 

uporabljene v makadamsko parkirišče. Odlomek nagrobnika je ležal delno zasut ob samem 

uvozu na parkirišče z napisno stranjo navzgor (Mestni muzej, 2015). 

 

Slika 8: Kamen je ležal neposredno na vhodu na parkirišče 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Najdeni del rimskega nagrobnika bo del 

depoja mestnega muzeja 

 

 

 

F Izstop Velike Britanije iz Evropske unije – Brexit referendum 

23. junija 2016 je v Veliki Britaniji potekal referendum, na katerem so se Britanci odločali, ali 

ostajajo v članstvu Evropske unije. Po 43 letih članstva so se s tesnim izidom z 52 % odločili 

za izstop iz članstva Evropske unije. Demografsko gledano so bili med 48 % prebivalcev, ki so 

                                                           
18 Spolij: del antičnega spomenika, ki je vzidan v novejši objekt. 

http://siol.net/galleries/gallery-163531/?image=1


 

 

glasovali za EU, večinoma mlajši volivci, ki se v povprečju ne udeležujejo volitev kot starejše 

prebivalstvo, med spoloma ni bilo razlik, za EU pa so poleg mladih prebivalcev glasovali tudi 

višje izobraženi (BBC News, 2016 in Cerkovnik, 2016). 

 

G UČNA PRIPRAVA 

Učitelj Natali Veršič 

Šola OŠ Spodnja Šiška 

Predmet  Gospodinjstvo 

Razred  5. 

Datum 30. 9. 2016 

Modul  Ekonomika gospodinjstva 

Vsebinski sklop Dom in družina – upravljanje virov 

Učna enota Dom in družina 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode Razlaga, projekcija, razgovor, občutenje, viharjenje možganov, delo 

s fotografijami 

Operativni cilji Učenci: 

- poznajo koncept družine, 

- razumejo pomen imena in priimka ter domačega naslova, 

- interpretirajo pojme: pripadnost, varnost, zaščita, razvoj. 

Učna sredstva Samolepilni listki 

PP slik različnih bivališč in nepremične kulturne dediščine 

Slike različnih nepremičnih kulturnih dediščin 

 

ETAPA (ČAS) UČITELJ UČENCI OBLIKA IN METODA  

 

UVOD 

(10 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA ZNANJA 

(20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je dom? Na kaj 

pomislijo ob besedi 

dom? 

 

 

Kaj je družina? 

 

 

 

 

 

Na tablo napišem 

pojme: pripadnost, 

varnost, zaščita in 

razvoj. Vprašam 

jih, kako razumejo 

te pojme. 

 

 

 

Ideje si zapišejo 

vsak na svoj papir, 

nato jih nalepijo na 

tablo. 

 

Ideje si zapišejo 

vsak na svoj papir, 

nato jih nalepijo na 

tablo. 

 

 

Predlagajo, h 

kateremu pojmu 

prilepim listke na 

tabli, in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

Individualna/viharjenje 

možganov 

 

 

 

Individualna/viharjenje 

možganov 

 

 

 

 

Skupinska/razgovor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONAVLJANJE 

(10 min.) 

 

Podam razlago, kaj 

je dom. Podam 

razlago, kaj je 

družina.  

 

S pomočjo 

računalnika in 

projektorja si 

ogledamo slike 

različnih bivališč. 

Vprašam jih, katera 

so bivališča oz. 

domovi. Nato si 

ogledamo še slike 

nepremične 

kulturne dediščine 

Spodnje Šiške in še 

drugih krajev.  

Vprašam jih, kako 

se počutijo ob 

slikah iz svojega 

kraja in slikah iz 

drugih krajev. 

 

Ponovim vprašanja 

iz začetka ure: Kaj 

je dom? Ali je šotor 

tudi lahko dom? 

Kaj je družina? 

 

Učence razdelim v 

skupine in jim 

razdelim slike 

različnih 

nepremičnih 

kulturnih dediščin. 

Dam jim navodilo, 

da razdelijo slike na 

dva kupa – na 

enega tiste, ki jim 

dajejo občutek 

pripadnosti, in na 

drugega tiste, ki jim 

tega občutka ne 

dajejo.  

 

Snov si zapišejo v 

zvezek. Zapišejo 

tudi naslov svojega 

bivališča. 

 

Opazujejo in 

odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmišljajo in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

Odgovore 

utemeljijo. 

 

Razvrščajo slike v 

skupinah in 

povedo svoje 

ugotovitve. 

Frontalna/razlaga 

 

 

 

 

Frontalna/projekcija, 

občutenje prostora, 

razgovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno/razgovor  

 

 

 

 

 

Skupinsko/občutenje 

prostora, delo s slikami in 

razgovor  

 

 

 



 

 

VSEBINSKA PRIPRAVA 

 

Vsako bivališče (hiša, prikolica, iglu, šotor ...) lahko sčasoma postane naš dom, v katerem stalno 

živimo. Vsak dom ima tudi svoj naslov. Sestavljen je iz imena ulice in hišne številke, poštne 

številke in imena kraja, kjer je najbližji poštni urad.  

Moj naslov je ____________________________.  

 

Družina je skupina ljudi najmanj dveh generacij (starši in otroci), ki jih vežejo sorodstvene ali 

telesne vezi in živijo pod isto streho (dom). Vsaka družina ima svoj priimek in člani družine 

imajo vsak svoje ime. 

Moje ime in priimek sta ______________________________. 

 

Dom in družina nam dajeta občutek pripadnosti, varnosti, zaščite in možnosti razvoja. 
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