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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljen moj domači kraj Loški Potok, ki ima bogato 

kulturno in zgodovinsko dediščino. Vendar smo v časih, ko se premalo zavedamo, 

koliko bogastev nam nudi kraj, v katerem živimo, in koliko izkustev lahko zaužijemo v 

njem. S tem povezana sta predvsem razvoj in izobraževanje otrok in mladine ter  

nudenje več zaposlitev, saj nam to območje že samo po sebi nudi ogromno stvari. 

Učenci osnovne šole dr. Antona Debeljaka so v veliki meri poučeni o življenju v 

preteklosti, saj ima večina od njih še živeče stare starše, ki jim lahko veliko povedo o 

takratnem življenju, kako je potekal šolski dan, gospodinjstvo, s čim so se preživljali. 

Menim, da če znamo otrokom privzgojiti, kako pomembna sta dediščina kraja ter 

oživljanje ter ohranjanje le-te, se bodo radi vračali v domači kraj ter v njem tudi ostali 

in si ustvarili družine. Pri tem velja poudariti velik tok izseljevanja, saj se preveč ljudi 

izseljuje in je oživljanje in ohranjanje dediščine kraja oteženo. 

 

Ključne besede: 

- Loški Potok 

- stari predmeti 

- etnološka zbirka 



ABSTRACT 

I present in the thesis my home town Loški Potok which has rich cultural in historical 

heritage. In the time we live in we are not avere how many  possibilities and 

experiences we can enjoy from local town or place. With that we connect mostly 

youths development and education. New opportunities are presented also with 

numerous jobs we can find locally.  

Elementary school dr. Anton Debeljak students  knowledge about past life is quite 

good. Most of them still has living grandparents and they can tell them about life from 

their early days (about  school's scedule, about household , about working habbits 

etc.). 

I believe we can teach our children how hometown heritage is important and that we 

all have to mantain it and not to leave it to fade into the past. If we are successful at 

that more of young people will decide not to move to other mostly bigger towns and 

they will look for jobs locally.  
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1 UVOD  
 

Začela bom s pesmijo:              Moj sončni Loški Potok   

 

 

Na eni strani Blošček                                             Pošten in zdrav stanuje 

                       in Sódol v drugo plat,                                              stoletja tu moj rod. 

                       a vmes sveta je košček,                                         Gredice obdeluje 

                       ki zame ves je zlat.                                                 pa hojev tram in hlod. 

 

 

 Moj sončni Loški Potok                                          Oj Travnik, Hrib in Retje, 

                       objema šest vasi.                                                   Šegova, Srednja vas, 

                       Na sredi – Blejski otok –                                         čuj Mali Log: naj petje 

pa Tabor ga krasi.                                                  še naš povzdigne glas. 

 

 

                        Tu plitva zgolj so polja,                                          Potoški zbor zaslove 

                        zemlje slovenske Kras.                                          tako naj naokrog, 

                        A v gozdu pesem bolja                                          kot njega je sinove 

                        odmeva slednji čas.                                               razkropil večni Bog. 

 

 

                        Plenkača pesmi poje                                              Zato pa daj napeti, 

                        na glas pod Jazbino.                                              kar vsak ima moči. 

                        Še mi zapojmo svojo                                              O slogi daj zapeti, 

                        s to družbo glasbeno!                                             ki nam krepča moči.1 

 

 

 

                                                           
1
 Debeljak, J. (2007). Plenkača pesmi poje: kulturnozgodovinska kronika Loškega Potoka. Loški Potok: Občina. 
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2
 Debeljak, J. (2007). Plenkača pesmi poje: kulturnozgodovinska kronika Loškega Potoka. Loški Potok: Občina. 

Slika 1: Notni zapis himne Loškega Potoka z naslovom Moj sončni Loški Potok, avtor Ferdo 
Skok, avtor besedila dr. Anton Debeljak 
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LOŠKI POTOK je izjemna krajina, kjer se prepletajo tipične kraške oblike – uvala in 

polje ter notranjsko-kočevski gozd, ki izžarevajo vso svojo lepoto v treh besedah: mir, 

tišina in čudovite vasice. Kljub temu da marsikdo ne ve, kje se nahaja Loški Potok in 

sklop manjših vasic, ki jih lahko označimo kot pozabljene, se je s pridobitvijo KTC-ja, 

Kulturno-turističnega centra, začel počasi razvijati turizem, ob veliki meri 

angažiranosti ljudi, da se ohranita kulturna in naravna dediščina, kajti pozabljamo na 

pričujoče predmete in stavbe, ki so se ohranili vse do danes ter nam lahko orišejo 

marsikatero zgodbo iz časov naših prednikov.  

3Z diplomskim delom bi rada predstavila pomen življenja nekoč za ljudi, ki si želijo 

ohraniti spomin na stare predmete, na katere pozabljamo odrasli in otroci današnjih 

generacij in se premalo zavedamo njihove uporabne vrednosti. Menim, da v šolah v 

učni načrt in s tem v pouk še vedno premalo vključujemo značilnosti domačega kraja, 

zbirke takšnih in drugačnih predmetov, njihovo uporabnost, bogate običaje. Res je, 

da je nekaj ur v vsebinskem sklopu namenjenih spoznavanju domačega kraja in 

poznavanju življenja nekoč, vendar bi glede na ponujene možnosti, ki jih imamo v 

Loškem Potoku, učenci lahko izkusili starodavni način življenja ne samo preko 

učbenikov, slik, fotografij in nekaj starih predmetov, razstavljenih v šolski avli, ampak 

bi tudi poskusili živeti tako, kot so nekoč, lahko bi si ogledali etnološke zbirke v bližnji 

okolici in se mogoče tudi preizkusili v kakšni dejavnosti oz. kmečki obrti.  

Šele ko se človek poglobi v podrobnosti življenja naših prednikov, razišče območje, 

na katerem živi, kaj vse mu nudi, se zave, da živi v izjemno bogati naravni, kulturni in 

zgodovinski krajini. 

                                                           
3
 https://www.google.si/search?q=loški+potok&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsz8, 1. 8. 2016. 

Slika 2: Loški Potok - vas Hrib z osrednjimi trgovskimi in kulturnimi objekti 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Zgodovina Loškega Potoka 
 

Časi obstoja območja oz. krajine, kjer se je začelo prvo oblikovanje pokrajine, segajo 

prav v prazgodovino. Takrat so se menjavala hladna in topla obdobja, ki so za seboj 

pustila obdobja poledenitve in s tem prekinila materialno in duhovno kulturo takratnih 

prebivalcev vse do obdobja srednjega veka, torej 9. stoletja. Takrat so se začele 

spontane naselitve Loškega Potoka, vendar tega zagotovo ne moremo trditi. Nekako 

v 13. stoletju je bilo območje Loškega Potoka pod gospostvom s sedežem v Ložu, ki 

pa je bilo neposredno pod oglejsko (cerkveno) oblastjo, ta pa je zemljo oddajala v 

fevd ribniškemu gospostvu4. Tako so v tem času nekatere vasi v Loškem Potoku 

prešle pod ribniško gospostvo. Ko se je v 14. stoletju pričelo izsekavati kočevske 

gozdove z namenom poselitve, so ta območja poselili tako imenovani kočevski 

Nemci, ki so tukaj bivali vse do njihove izselitve do začetka druge svetovne vojne. Od 

takrat je v sedanji občini Loški Potok ostalo še nekaj kočevarskih vasi, katerih 

prebivalci še vedno ohranjajo narečje, to so: Lazec, Glažuta, Draga, Srednja vas, 

Trava.  

Prebivalci Loškega Potoka so živeli tako, kot so zahtevali pogoji ostrega podnebja. 

Šest vasi je bilo po pet in več ur oddaljenih od ostalih prometnih krajev. Te vasi so 

bile nekdaj med najbolj odročnimi in osamelimi slovenskimi kraji. Zemlja je bila 

skopa, nič kaj primerna za donosno poljedelstvo. Skrbno so jo negovali in poskušali 

iz nje pridobiti kar največ krompirja in krmnih rastlin za živino. Kmečki človek je bil 

obsojen na trdo delo, prav tako gozdni delavec »hrvatar« ali pa dekla ali hlapec pri 

gospodi. Leta 1852 je bila ob potoku Malenšca v Travniku zgrajena prva parna žaga 

na Kranjskem. Travniška žaga je razžagovala iglavce v deske, ki so jih tovorili na 

Rakek, od tu pa v Trst, pozneje pa v Žlebič in po železnici naprej. Žal so danes za njo 

ostale le razvaline. Druga svetovna vojna je nato močno prizadela Loški Potok. 

Skrajna rešitev je bil odhod iz domovine. V povprečju je moral v tujino vsak deveti 

prebivalec. Marsikateri moški je odšel v Nemčijo, Ameriko, Avstralijo »s trebuhom za 

kruhom«. Kmalu po vojni so se odprla nova delovna mesta. Vse to je pripomoglo k 

tehnološki spremembi vasi. Kmetje niso več kosili s koso, opremili so se s traktorji, 

                                                           
4
 Bartol, J., Bartol, B., Košmerl, A., Košmerl, D., Klepac, I.  (1995–2015). Odmevi: glasilo občine Loški Potok. Loški 

Potok: Občina. 
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kosilnicami, v kmečke hiše so prišli radijski sprejemniki in televizorji, ki so prinašali 

izobrazbo. Pred vojno skoraj ni bilo sledi o avtomobilizmu, po vojni pa je avto 

nadomestil konja. Nove pridobitve so bili vodovod, zdravstveni dom, obrat predilnice 

in tkalnice, moderna trgovina Mercator, obrat kovinske stroke, obrat, kjer so izdelovali 

avtomobilske luči, novo šolsko poslopje, bencinska črpalka, asfaltirane ceste, lesni 

obrat.5  

Prebivalci so si tako opomogli, obnavljati so začeli svoja poslopja, sama občina pa 

tudi v 21. stoletju strmi k vsakoletnemu boljšemu infrastrukturnemu in turističnemu 

razvoju.  

Preteklost pa se ni ohranila samo v žalostnih zgodbah in toku prisilnega odseljevanja 

za boljšim načinom življenja, ampak so se ohranile mnoge starejše zgradbe, prav 

tako z njimi starine in tudi ljudje, ki so dočakali visoko starost in uživajo v lepih 

spominih na tiste čase; nekateri celo še živijo s tokom takratnega časa in se niso 

modernizirali. Tako lahko rečem, da njihov ponos raste iz poznavanja lastne 

vrednosti. 

2.2 Značilnosti Loškega Potoka 
 

Loški Potok je občina, ki leži med Loško in Ribniško dolino, na visoki planoti, 

imenovani Potočanska planota, z nadmorsko višino 700 do 800 m, v dinarskem svetu 

Slovenije. V občino Loški Potok spada tudi Dragarska dolina, ki je od strnjenih vasi v 

središču Loškega Potoka oddaljena slabih 10 km. Vasi, v katerih živijo Potočani, so 

Hrib, Retje, Travnik, Mali Log, Srednja vas, Šegova vas, zraven pa spadajo trije 

zaselki: Bela Voda, Dednjek in Matevljek. V Dragarsko dolino spadajo vasi Lazec, 

Podpreska, Draga, Srednja vas, Trava, Podplanina, Pungert.  

Občina Loški Potok meri 130 km2 in spada med najredkeje poseljene občine v 

Sloveniji in med demografsko ogrožena območja. Za ta predel je značilno kraško 

površje z vrtačami, brezni, značilno uvalo, imenovano Retijska uvala, in kraškim 

poljem. Proti jugovzhodu se Potočanska planota nadaljuje v Dragarsko dolino, proti 

severozahodu prehaja v Bloško planoto, na zahodu meji na Loško dolino, na vzhodu 

se naslanja na Veliko goro, na jugu pa meji s Hrvaško. 

                                                           
5
 Bartol, J., Bartol, B., Košmerl, A., Košmerl, D., Klepac, I.  (1995–2015). Odmevi: glasilo občine Loški Potok. Loški 

Potok: Občina. 
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Slika 3: Zemljevid Slovenije z vrisanimi občinami 
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Slika 4: Zemljevid z vrisanimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi
6

 

                                                           
6
 Na severozahodu in jugovzhodu sta kraški udorini skledaste oblike – Retijska uvala (na zemljevidu je napisano 

Retijsko polje, vendar je to zastarel izraz, saj je karta izdana l. 1994) in Travniško polje. Oba sta v večjih nalivih 
tudi poplavljena. Sredi med kraškima udorinama je hrib Tabor (816 m), ob njegovem vznožju na prevalu je 
naselje Hrib, upravno, trgovsko in kulturno središče Loškega Potoka.  
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2.3 Naravne in kulturne znamenitosti 

2.3.1 TRAVNIŠKO POLJE 
 

Na jugovzhodu Loškega Potoka je kraško polje7 s ponikalnicama, Malenšco in 

Mežnarjevim potokom. Na robu polja so vasi Travnik, Srednja vas in Šegova vas. 

Kraško polje z vseh strani obdajajo kraške planote, porasle z gozdom. Na južnem 

robu Travniškega polja izvira v zatrepni8 dolini ponikalnica Malenšca. Tu je tudi 

zajetje pitne vode in zaščiteno območje – prvi naravovarstveni pas. Pod vzpetino 

Tabor izvira Mežnarjev studenec, ki napaja Mežnarjev potok. Ob njem so nekdaj 

potoške žene in dekleta prale perilo oziroma povedano v narečju – »žehto«. 

Na dnu kraškega polja je prst jerina9, ki je primerna za kmetijstvo, kljub 

poplavljanju polj ob močnem deževju. Poleti pa trava na tem območju zraste do 

50 cm visoko. Kmetje jo pokosijo, nato posušijo in shranijo v skednje. Dandanes 

posušeno travo zavijejo v bale. Posušeni travi pravimo tudi seno, ki predstavlja 

osnovo živinoreje, osnovno hrano živini. Nekoč in mnogi tudi danes sušijo seno 

na t. i. OSTRNICAH10. 

Voda Malenšce je nekoč poganjala mlinska kolesa dveh vodnih mlinov. »Malni« 

ne meljejo več, pred približno 60 leti se je ustavil tudi Miklavov mlin, ki so ga 

danes lastniki obnovili in je prostor za druženje in počitek. S tem so ohranili del 

naše kulturne dediščine. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Košir, M. (1990- ). Gradivo turističnega krožka OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. Loški Potok: OŠ dr. Antona 
Debeljaka Loški Potok. 
7
 Obširna kotanja z izviri in ponori, ki obdobno poplavi: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1ka_dolina. 

8
 Kratka rečna dolina, ki se od izvira med zaprtimi strminami (zatrepa) postopoma odpira: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1ka_dolina.  
9
 Rodovitna rdeče rjava prst na krasu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Jerovica. 

10
 Okleščeni vrhovi smrek, na katerih Potočani sušijo travo: Košir, M. (1990- ). Gradivo turističnega krožka OŠ dr. 

Antona Debeljaka Loški Potok. Loški Potok: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. 
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2.3.2 RETIJSKA UVALA 
 

Na severozahodu Loškega Potoka je skledasta suha dolina, imenovana tudi 

UVALA11. Na dvignjenem robu uvale je gručasta vas Retje, po njej je 

poimenovana uvala. Na dnu uvale se razprostirajo njive z rodovitno prstjo jerino, 

po višjih legah pa so travniki in pašniki ter gozd. Pred drugo svetovno vojno je bil 

skrbno obdelan vsak košček zemlje, ki pa se je do dandanes večinoma zarasel z 

gozdom.  

Sredi sedemdesetih let je industrializacija zajela tudi naš kraj, z njo pa tudi 

opuščanje kmetijstva in zaraščanje zemljišč. Kot na Travniškem polju se tudi tukaj 

ob močnem deževju odprejo mnogi izviri, ki poplavijo Retijsko polje. Nekateri 

izmed njih so Sušica, Križnica, Celevšca. Sredi polj Retijske uvale pa je cerkev 

Sv. Florjana12. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 VRTAČE 
 

Vrtače so značilna kraška oblika. Nekdaj obdelane njive na dnu vrtač so 

košenice13, mnoge pa zarašča gozd. Vrtače so bile žal pred desetletjem tudi 

odlagališče za odpadke. 

                                                           
11

 Skledasta kotanja, večja od vrtače in manjša od kraškega polja: https://sl.wikipedia.org/wiki/Uvala.  
12

 Cerkev je bila zgrajena leta 1768. Sv. Florjan je zavetnik gasilcev, zaščitnik pred požari. Vsako leto imajo 
Potočani starodavni običaj, t. i. žegnjanje, kjer je sveta maša posvečena domačim gasilcem, po opravljeni sv. 
maši pa vedno sledi še manjša pogostitev za krajane: Košir, M. (1990- ). Gradivo turističnega krožka OŠ dr. Antona 

Debeljaka Loški Potok. Loški Potok: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. 
13

 Travnik, navadno v hribovitem, gorskem svetu, ki se kosi enkrat na leto: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ko%C5%A1enica&hs=1. 

Slika 5: Pogled na poplavljeno Retijsko uvalo (fotografija L. Knavs) 
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2.3.4 REDKE DREVESNE VRSTE 
 

Območje Loškega Potoka spada med tiste regije v Sloveniji, kjer gozd popolnoma 

prevladuje. Na vrhovih Potočanske planote od 800 m do 1200 m visoko 

prevladuje iglasti gozd – smrekov in jelov. 

Dve naravovarstveni znamenitosti sta KAČASTA in ZLATA smreka. Kačasto so 

domačini poimenovali verjetno zaradi njene posebne razraščenosti, zlato pa 

zaradi zlato rumenih poganjkov, ki so najlepše vidni v času intenzivne rasti 

spomladi. 

 

2.3.5 TABOR 
 

Tabor je kulturnozgodovinski spomenik Loškega Potoka. Nastal je v 16. stoletju, kot 

obramba pred turškimi vpadi. Na mestu obzidanega tabora naj bi bila tudi naselbina 

iz obdobja prazgodovine. Vzpetina, na kateri je bil zgrajen tabor, od katerega je ostal 

stolp, priključen farni cerkvi, se še danes imenuje Tabor. Sega 816 m visoko in je 

najlepša razgledna točka Loškega Potoka. Tukaj sta cerkvi sv. Lenarta in sv. Barbare 

in pokopališče. Ob vznožju Tabora je središče Loškega Potoka, vas Hrib, ki je 

upravno, trgovsko in kulturno središče kraja. 

 

2.3.6 KAPELICE 
 

Svojevrsten pečat pokrajini dajejo verska znamenja – kapelice. Najdemo jih v vseh 

vaseh Loškega Potoka, bodisi sredi vasi, ob cesti ali ob robu polja in gozda. Takih 

kapelic je v našem kraju deset, največ v Retjah. Vsaka kapelica je posvečena 

določenemu svetniku. Ljudje so jih zgradili z določenim namenom, in sicer da se 

priporočijo zavetniku živine, zavetniku pred požari in podobno. 
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2.3.7 KMEČKE HIŠE 
 

V vaseh so se ohranile kmečke hiše, ki kažejo podobo življenja v preteklosti, zato so 

kulturnozgodovinski spomeniki. Mnoge so adaptirane in ne kažejo več prvotne 

podobe, mnoge so porušili in zgradili nove, s čimer pa naša kulturna dediščina 

izginja. Nekatere seveda same od sebe propadajo, ker v njih ne živi nihče. Prvotno 

podobo ohranjene kmečke hiše imata le dve hiši v Loškem Potoku: Štefanova hiša 

na Hribu in Ulcna hiša v Šegovi vasi. 

Hiši sta kamniti, podstrešje je leseno, pokriti sta s skodlami. Štefanova hiša ima tudi 

lesen gang14. V notranjosti hiš so veža, hiša15, črna kuhinja, kambra16 in izba17. V 

spodnjem delu hiše sta bila hlev za živino in klet za shranjevanje poljščin. 

Črna kuhinja je posebnost kmečkih hiš. Ni imela dimnika, zato se je v tem delu valil 

dim in stene ter strope prekril v črno. Tukaj je bilo le ognjišče in kotel, kjer so kuhali 

za živali.  

Osrednji prostor je bila veža, kjer so lesene stopnice vodile na podstrešje, iz veže so 

vodila tudi vrata za v hišo, kambro in črno kuhinjo. Prvotno je bila v veži tudi 

shramba, kjer so imeli navadno shranjeno kad kislega zelja. 

Največji prostor je »hiša«. V njej je bila tudi krušna peč, kjer se je grela cela družina; 

tukaj so tudi spali in jedli za veliko mizo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Lesen balkon: obrazložitev L. Knavs. 
15

 Večji prostor, kjer so ljudje jedli in se družili: obrazložitev L. Knavs. 
16

 Manjša soba: obrazložitev L. Knavs. 
17

 Podstrešje, kjer so sušili perilo – žehto: obrazložitev L. Knavs. 

Slika 6: Štefanova hiša na Hribu (fotografija L. Knavs) 
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2.3.8 KOZOLEC 
 

V vaškem okolju se je kot značilna zgradba ohranil tudi kozolec – po domače 

»kozuc«. Postavili so ga le premožnejši kmetje. Na njem so sušili seno, koruzo, bob. 

Ohranilo se je le nekaj kozolcev, in sicer Bašlev, Primožev, Jefčev in Rusov kozolec. 

 

2.4 Vsakdanje življenje 

2.4.1 PREHRANA, GOSPODINJSTVO 
 

Prehrana v Loškem Potoku je bila v glavnem domača – kar so pridelali doma. V 

trgovini so kupili le štiri surovine: sol, sladkor, petrolej in kvas. Bile so manjše trgovine 

po vaseh, ena večja je bila t. i. ZADRUGA na Hribu, kjer so prodajali vse, od železa 

do tekstilnih izdelkov.  

Vsaka hiša je obvezno gojila krompir, sejali so pšenico, ječmen, oves, ajdo, proso in 

lan. Imela je tudi zelnik (»zevnek«), kjer so gojili zelje, kolerabo, rdečo peso, repo, 

korenje, grah, bob, česen, čebulo, peteršilj. 

Če so imeli zemljo v najemu, so jo morali odslužiti: moški kot kosci, ženske kot 

žanjice in grablječice. 

Julija in avgusta se je začela žetev. Takrat so najprej ozimili ječmen, dobili so 

ješprenj, iz katerega so skuhali ričet. Ješprenj so spražili, ga nato z ročnim mlinčkom 

zmleli in iz njega skuhali žitno kavo. Dodali so ji še cikorijo, jo zmešali z mlekom, tako 

so dobili za zajtrk in večerjo BELO KAVO, v katero so namakali domač kruh ali 

žgance. 

Nato so po žetvi ječmena želi še pšenico, ki so jo potem mleli v moko v mlinih v 

Travniku, nekateri so jo nesli mlet tudi v Loško dolino in Sodražico. To delo so 

opravljali peš, žito, težko tudi do 22 kg, so si oprtali na rame. 

Moko so uporabljali za peko kruha, štruklje in testenine – ribano kašo, rezance. 
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2.4.2 GOSPODARSTVO 

2.4.2.1 KMETIJSTVO 
 

Prvi prebivalci Loškega Potoka, ki so se tu naselili okrog leta 1200, so se ukvarjali z 

ovčerejo. Nato je ovčereja počasi izumirala in prebivalci so začeli gojiti govedo18. Za 

pridobitev obdelovalnih površin so izsekavali gozd. Sama lega Loškega Potoka ne 

nudi veliko obdelovalnih površin, saj je ravnega polja zelo malo. Danes se le malo 

ljudi ukvarja s kmetijstvom, ker se jih veliko preseli drugam ali pa zaradi današnjih 

obremenjujočih služb ne zmorejo opravljati še kmetovanja. 

Prebivalci se s kmetijstvom ukvarjajo le toliko, kolikor potrebujejo za lastne potrebe. 

Kmetije, ki so ponos našemu kraju, so večinoma mehanizirane in težko dostopni 

predeli površin se opuščajo in zaraščajo. Polja so slabo rodovitna, saj so spomladi in 

jeseni pogoste poplave. Pogoste so tudi slane, ki marsikdaj uničijo poljščine. Zato 

ljudje ne morejo gojiti raznovrstnih poljščin in pridelujejo predvsem krompir, kolerabo, 

rdečo peso, fižol ... pridelovanje ajde, pšenice, koruze je potonilo v pozabo. 

 

2.4.2.2 GOZDARSTVO 
 

Večino območja Loškega Potoka pokrivajo obsežni gozdovi, ki skrbijo za čist zrak, 

varujejo nas pred močnejšimi vetrovi (omilijo burjo), preprečujejo erozijo in nudijo 

zaščito gozdnim živalim.  

Domačini imajo v lasti kar velik del gozda, tako si vsako leto sami priskrbijo les in 

pripravijo drva za mrzle zimske dni.  

 

 

 

 

                                                           
18

 Debeljak, J. (2007). Plenkača pesmi poje: kulturnozgodovinska kronika Loškega Potoka. Loški Potok: Občina. 
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19Potočani so že od nekdaj zelo povezani z gozdom in še zdaj so v njihovem 

spominu tudi t. i. HRVATARJI. To so bili sezonski gozdni delavci, ki so odhajali čez 

zimo na delo v hrvaške gozdove. Veliko je o njih pisala Zofka Kvedrova, ki je nekaj 

mladostnih let preživela v Loškem Potoku20. 

21 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Košir, M. (1990- ). Gradivo turističnega krožka OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. Loški Potok: OŠ dr.   
Antona Debeljaka Loški Potok. 
20

 Debeljak, J. (2007). Plenkača pesmi poje: kulturnozgodovinska kronika Loškega Potoka. Loški Potok: Občina.  
21

 https://www.google.si/search?q=zofka+kveder&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjElb, 1. 8. 2016. 

Slika 8: Zofka Kveder 
(1878–1926) 

Slika 7: Hrvatarji - delavci, ki so hodili čez mejo 
na delo v hrvaške gozdove 
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2.4.2.3 LESNA  IN KOVINSKA INDUSTRIJA 
 

Skozi vsa leta obstoja Loškega Potoka sta se lesna in kovinska industrija spreminjali. 

Danes samo še nekaj podjetnikov ohranja te dejavnosti in zagotavlja delovna mesta 

domačinom. Podjetje Riko-Ekos izdeluje snežne pluge, Anis Trend strojno opremo, 

Benles parket (iz lesenih ostankov naredijo lesne brikete, ki so namenjeni za 

kurjavo), Žaga Bela Voda žaga hlodovino na deske, tramove itd., podjetje Si-Core 

izdeluje osnovo za snowboarde, les tudi skobljajo in impregnirajo.  

 

2.4.2.4 KMEČKE OBRTI  
 

Kmečke obrti so nekoč za Potočane poleg kmetovanja predstavljale večji del 

zaslužka. Marsikdo, ki je bil vešč ročnih spretnosti, pa naj bo to mizarstvo, 

čevljarstvo, kovaštvo in ostale ročne spretnosti deklet (šivanje, predenje, tkanje ...), si 

je odprl delavnico v svoji hiši in izvajal dejavnost. Po dejavnosti se je tudi pri 

marsikateri hiši prijelo hišno ime in se je po domače reklo: »pri Šuštarjevih22«, »pri 

Tišlerjevih«, »pri Kovačevih«. Iz takratnih časov pa izhaja tudi ogromno še dobro 

ohranjenih predmetov, ki nas ob pripovedovanju domačinov vrnejo v čas, ko so te 

kmečke obrti bile v polnem zagonu. Danes pa je v Loškem Potoku moč najti samo še 

približno do pet mizarjev, ki po naročilu izdelujejo pohištvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22

 Glej slovar narečnih besed. 

Slika 9: Mizarsko orodje - 
skobeljnik (fotografija L. Knavs) 
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2.5 ETNOLOŠKA ZBIRKA  ali  MUZEJ? 
 

V življenju ljudstva so vedno in bodo obstajale različne zbirke najrazličnejših 

predmetov, pa naj bo to najmanjši kamen ali znamka ali hiša ali avto ali ... Možnosti 

je veliko.  

Ko govorimo o zbirkah, govorimo o tem, da ima nekdo nabrane, zbrane predmete na 

enem mestu23. Etnološki zbirki drugače pravimo tudi narodopisna zbirka, ker zbira 

predmete od našega lastnega ljudstva.24 Ko imamo v mislih muzej, pomeni to, da gre 

za ustanovo, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne predmete.  

Manjše zbirke imajo tisti ljudje, ki za lastno dušo, torej ljubiteljsko zbirajo stare 

predmete, večje zbirke pa se hranijo v etnoloških muzejih, starinarnicah. 

V Ljubljani je Slovenski etnografski25 muzej, kjer se nahajajo različne zbirke. Tam 

imamo možnost videti zbirke26:  

 

a) nabiralništvo, lov in ribolov, 

b) predmeti za poljedelstvo in rejo živali, 

c) neagrarne gospodarske dejavnosti, 

d) potrebno in nepotrebno, 

e) bivalna kultura, 

f) neevropske zbirke, 

g) stalna razstava jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. 

 

 

 

 

 
                                                           
23

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zbirka&hs=1, 25. 4. 2016. 
24

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=etnografski&hs=1, 1.8. 2016. 
25

 ETNOGRAFIJA: znanstvena raziskava in opis kulture ljudstva, naroda, prebivalcev nekega kraja ali pokrajine, 
    ETNOLOGIJA: zgodovinska in primarna veda o vsakdanjem načinu življenja in kulturi etnične skupine:   
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 20. 4. 2016. 
26

 http://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-na-ogled, 1. 8. 2016. 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski etnografski muzej ima danes pomembno vzgojno in izobraževalno funkcijo 

v najširšem pozitivnem pomenu te besede. To pa zato, ker je naš temeljni kulturni in 

nacionalni pomen za Slovence ter nas opominja na nacionalno in kulturno identiteto. 

Veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vsakdanjega načina življenja in kulturno etničnih 

skupin, je ETNOLOGIJA. V Evropi se je začela uveljavljati konec 18. stoletja.28  

 

2.5.1 ZGODOVINA NASTANKA ZBIRK NA SLOVENSKEM 
 

Etnografske oziroma narodopisne zbirke so bile prve zbrane na enem mestu leta 

1821, ko je bil ustanovljen Kranjski deželni muzej v Ljubljani. Slovenske zbirke so se 

v začetku oblikovale malce drugače. Najprej so zbirali »narodno blago«, »narodove 

dragotine«, »izdelke duha in roke, ki so nastali v narodu samem«. Zbirke so bile po 

pokrajinskem izvoru večinoma iz nekdanje dežele Kranjske, Gorenjske in Bele 

krajine, po tematiki pa zlasti tekstilije in ljudska umetnost. Slovenski etnološki muzej 

je nastal leta 1923, ko se je ločil od Narodnega muzeja29. Leta 1941 se je 

preimenoval v Etnografski muzej. Po letu 1945 se je muzej usmeril v znanstveno 

raziskovanje. Terenske ekipe so v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja 

sistematično preučevale, zbirale in dokumentirale gradivo o ljudski kulturi in življenju 

                                                           
27

 http://www.etno-muzej.si/sl/poslanstvo-in-zgodovina-muzeja, 1. 8. 2016 
28

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Etnologija, 1. 8. 2016. 
29

 http://www.etno-muzej.si/sl/poslanstvo-in-zgodovina-muzeja, 1. 8. 2016. 

Slika 10: Ena izmed zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju 
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Slovencev na podeželju pred 2. svetovno vojno in po njej. Zbrale so temeljne zbirke 

predmetov skupaj s pisano, risano in fotografsko dokumentacijo. Leta 1964 se je 

muzej preimenoval v Slovenski etnografski muzej. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.etno-muzej.si/sl/poslanstvo-in-zgodovina-muzeja, 1. 8. 2016. 

Slika 11: Kranjski deželni muzej 1821  
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2.6 ETNOLOŠKA ZBIRKA v LOŠKEM POTOKU 

2.6.1 ZGODOVINA ETNOLOŠKE ZBIRKE – »PR' ANTONOVIH« 
 

Življenje v preteklosti je bilo drugačno. Udobja, kakršnega poznamo danes, nekdaj ni 

bilo. Je pa bil dom, poln domačnosti in topline. V njem ni bilo ničesar preveč. Kar so 

potrebovali, so si v glavnem izdelali in pridelali sami. Znali so varčevati in skromno 

živeti. Z napredkom tehnike so mnogi pripomočki, ki so jih uporabljali, postali odveč. 

Mnoge so ljudje zavrgli kot staro šaro. Se pa najdejo ljudje, ki jim stari predmeti veliko 

pomenijo in jih ljubiteljsko zbirajo, še hranijo doma, nekatere izmed njih tudi še 

uporabljajo. 

Omenjena zbirka je urejena in postavljena po muzeoloških pravilih31. Za Loški Potok 

je to velika pridobitev, saj predstavlja marsikje že izgubljeno materialno dediščino 

krajev. 

22. 2. 2015 ob 13. uri sem opravila intervju oz. razgovor z lastnikom zbirke, 

gospodom Jako Bartolom. Najprej sva uredila formalnosti, podpisal mi je dovoljenje 

za objavo fotografij in pisnih informacij o etnološki zbirki. Danes je gospod Bartol 

upokojen, včasih pa je na RTV Slovenija z veseljem opravljal poklic televizijskega 

montažnega mojstra. 

Zbirka je registrirana pri TURISTIČNEM DRUŠTVU LOŠKI POTOK. Edini 

samozaščitni ukrepi, ki so narejeni, je zavarovanje pred požari, video nadzora za 

primer tatvin nima nameščenega. Zbirka je narejena s pomočjo Marka Smoleta in 

domačinov, ki so tudi prispevali veliko večino predmetov za nastanek zbirke. 

Poslopje je gospod podedoval, je javno dostopno, finančno jo podpira vaška 

skupnost Travnik, občina bolj malo. 

Gospod stare predmete zbira zgolj zaradi lastnega zadovoljstva, saj je že kot otrok 

rad zbiral različne stvari; pove, da so bile v prvem zbirateljskem albumu sličice 

žvečilnih gumijev »čunga lunga«.  

                                                           
31

 Smole, Marko. "Urejanje etnografske zbirke Jakoba Bartola." Glasnik (Slovensko etnološko društvo), letnik 52, 
številka 1/4 (2012), str. 175–176. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-05A00NRK.  
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3. 10. 2014 sem obiskala etnološko zbirko starih predmetov PR' ANTONOVIH v vasi 

Travnik v Loškem Potoku. Lahko rečem, da je zbirka kar celotna hiša oz. domačija. 

Večina prostorov je lepo ohranjenih, kot so bili nekoč, nekateri so deloma obnovljeni.  

Hiša ima prvotno ohranjeno »svinjsko« kuhinjo, ki se ji reče KOTEL. To je bil prostor, 

ki je bil namenjen za pripravo kolin. Ostali prostori so: svinjske štalce, kurnik, kozolec, 

skedenj, stranišče na »štrbunk«, vodnjak – štirna. Vsaka stran hiše je opremljena z 

veliko hišnimi predmeti. Posebnost etnološke zbirke so JARMI. Jarem je predmet, s 

katerim so vpregli vola ali konja ali celo dva konja, ko so jih potrebovali za prevoz 

blaga, oranje itd. Jarmi so v zbirki edini predmeti, ki niso le iz Loškega Potoka, 

ampak iz različnih krajev Slovenije. Ostali predmeti so vsi iz Loškega Potoka in so 

ostali pri rušenju starih hiš, nekateri so bili celo najdeni na smetiščih in grmadah. 

Nekatere so ljudje podarili, nekatere je moral gospod Bartol tudi odkupiti. Vemo, da 

imajo danes starine precejšnjo vrednost. Vsak prostor zbirke je lepo označen z 

napisi, tako da obiskovalec točno ve, kje se nahaja in pod kaj spadajo določeni 

predmeti. 

V nadaljevanju so fotografije in skiciran tloris domačije oz. etnološke zbirke »Pr' 

Antonovih«. 

Slika 12: Sprednji del domačije PR' ANTONOVIH, ki je hkrati etnološka zbirka (fotografija: L. Knavs) 
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Slika 11: Skedenj in sadovnjak na levi strani domačije 
(fotografija L. Knavs)  

Slika 14: Skedenj in sadovnjak na levi strani domačije 
(fotografija L. Knavs) 

Slika 15: Lesen balkon ali v narečju GANG (fotogra L. 
Knavs) 

   Slika 13: Spodnji del domačije (fotografija L. Knavs) 
Slika 16: Vodnjak ali v narečju ŠTIRNA 

(fotografija L. Knavs) 

Slika 18: Skedenj s spodnje strani z obešenimi 
starimi predmeti (fotografija L. Knavs) 

Slika 17: Razstavljeni predmeti, ki so se 
uporabljali v gospodinjstvu na (fotografija L. 

Knavs) 
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Slika 20: Razstavljeni predmeti, ki so se uporabljali v 
kmetijstvu (fotografija L. Knavs) 

Slika 19: Razstavljeni predmeti, ki so se uporabljali za 
podkovanje (podkve) živali, vprego živali (fotografija L. 

Knavs) 

Slika 24: Razstavljeni predmeti, ki so se uporabljali v 
mizarstvu, nekatere uporabljajo mizarji še danes (fotografija 

L. Knavs) 

Slika 23: Razstavljeni predmeti, ki so se uporabljali pri 
izdelovanju lesenih koles (fotografija L. Knavs) 

Slika 21: Prostori, kjer so bili včasih nastanjeni prašiči za vzrejo, v 
narečju ŠTALCA S PREGRADO ZA PRAŠIČE (fotografija L. Knavs) 

Slika 22: Vhod v prostor, kjer so bivale kokoši ali v narečju 
KURNEK (fotografija L. Knavs) 
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Slika 26: Stranišče na prostem ali v 
narečju stranišče na ŠTRBUNK 

(fotografija L. Knavs) 

Slika 25: Pogled na črno kuhinjo, kjer so 
se pripravljale koline, imenovana PRI 

KOTLU (fotografija L. Knavs) 

Slika 28: Razstavljeni različni ribežni (fotografija L. 
Knavs) Slika 27: Razstavljene različne posode za 

shranjevanje vode, kisa, vina itd. (fotografija L. 
Knavs) 
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Slika 30: Primer, kako je nekoč izgledala miza za 
katero je jedla vsa družina (fotografija L. Knavs) 

Slika 29: Omara in police s krožniki 
ter posodami, kako so jih nekoč 
shranjevali (fotografija L. Knavs) 

Slika 31: Polharska zbirka (fotografija L. Knavs) 
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Slika 32: Skica tlorisa domačije - etnološke zbirke PR` ANTONOVIH (skica L. Knavs) 
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Slika 33: Legenda tlorisa etnološke zbirke 
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2.7 STAR PREDMET ALI STARINA ALI PREDMET UPORABNE 
UMETNOSTI 

 

STARINE govorijo o življenju in ljubezni naših prednikov. V Sloveniji imamo tudi 

starinarnice, največja je v Mariboru – Antikviteta Lipovec. V starinarnicah lahko ljudje 

kupijo stare predmete za okras ali nadaljnjo hrambo, lahko pa tudi za ponovno 

uporabo. Ti predmeti imajo tudi različne cenovne vrednosti. V različnih virih, kot so 

slovarji, v Zakonu o varovanju kulturne dediščine, knjigah itn. zasledimo različna 

poimenovanja starih predmetov, sami se odločimo, katera bomo uporabljali. 

Uporabljajo se imena: star predmet, starina, predmet uporabne umetnosti, predmet 

okrasne umetnosti. Vsem nam sta najverjetneje najbližja izraza star predmet ali 

starina. 

Nekateri imajo danes starine za okras, nekateri jih še vedno uporabljajo, saj jim še 

vedno služijo pri opravilih vsakdanjega življenja. 

 

2.7.1 POGOVOR Z GOSPO LIDIJO KNAVS  

2.7.1.1 STAR PREDMET KOT OKRAS V HIŠI ALI ZUNAJ NJE (NA VRTU)  
 

Temu bi lahko poleg izraza starina pripisali pomen predmeta okrasne umetnosti. 

Predmeti se lahko odlikujejo v vsej svoji lepoti in v kombinaciji z različnimi rastlinami 

dopolnjujejo vodni ali manj običajen vrt … Takšen je tudi pri gospe Lidiji Knavs, 

stanujoči v vasi Hrib v Loškem Potoku, ki ima s svojega vrta prečudovit razgled na 

okoliške vasi in Tabor, ki ga krasi cerkev. Njen vrt je čudovit v vseh letnih časih, 

njegova posebnost pa v tem, da ga odlikuje naziv HRIBOVSKI VRT in je bil tudi s 

strani medijev in tujcev, ki turistično pridejo v naš kraj, velikokrat obiskan. 

Gospa Knavs in njena družina skrbijo za hribovski vrt, ga vsakoletno dopolnjujejo, 

zasajajo različne rastline, okrasijo s starinami. Že sam pregovor pravi, da slika več 

pove kot tisoč besed. V nadaljevanju so priložene slike, ob katerih lahko vsak dobi 

idejo, kako lahko neka starina postane predmet uporabne vrednosti, in se zave, da 

marsikateri predmet ne spada v zabojnike za predelavo ali propada v naravi ali 

pozabljeno leži na kakšnem podstrešju ali skednju. 
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Slika 39: Star ležalnik v okrasnem vrtu (fotografija L. Knavs) 

Slika 34: Star čevelj, v katerem raste okrasna rastlina 
(fotografija L. Knavs) 

Slika 35: Stare košare kot okras na opečnatem zidu 
(fotografija L. Knavs) 

Slika 37: Staro kolo ob drevesu (fotografija L. Knavs) 

Slika 36: Stari sodi z okrasno zasaditvijo rastlin (fotografija L. 
Knavs) 

Slika 38: Stara železna posoda, uporabljena kot osnova za 
vodni vrt (fotografija L. Knavs) 
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2.7.2 POGOVOR Z GOSPO TONČKO BUČEK32, ROJENO LETA 1929 
 

H gospe Buček sem se odpravila meseca novembra 2015. Da bi se malo vrnili v tiste 

čase, sem jo poprosila, da mi opiše, kako so živeli nekoč.  

Pripoveduje, da je bila stara 13 let, to je okrog leta 1943, ko ji je umrla mati. To je bilo 

v času 2. svetovne vojne. Pove, da so bili težki časi. Najmlajši brat je bil star komaj 2 

leti, dve sestri sta se šolali, ena za natakarico, druga za trgovko. Kot najstarejša ni 

imela možnosti šolanja, saj je morala poskrbeti za gospodinjstvo in hišo. Kot pravi 

sama: »Držala sem hišo pokonci.« Živeli so od tistega, kar so pridelali doma. Bila je 

samo ena vaška trgovina, kjer so v času med prvo in drugo svetovno vojno kupovali 

NA KARTE, ker je bilo pomanjkanje osnovnih živil. To je pomenilo, da je vsaka 

družina mesečno od države dobila potrošniške nakaznice, kjer so bili določeni število 

in kilogrami določenih izdelkov oziroma osnovnih živil, npr. za par nogavic so 

potrebovali določeno nakaznico takratne države.  

33 

 

 

 

 

 

 

 

Njena hiša je še danes ista, stara je preko 100 let. Obnovili so ji le streho, notranje 

talne obloge in strop. Gospa Buček pove, da je streho nekoč prekrivala slama, ki ji 

domačini pravijo ŠKUPA. V kuhinji ima še vedno star štedilnik, poimenovan 

ŠPORHET, ki ji služi za ogrevanje vode, prostora in pripravo hrane. 

                                                           
32

 Pogovor z gospo Tončko Buček (13. 11. 2015). 
33

 http://www.delo.si/druzba/panorama/preskrba-v-casih-ko-se-je-vse-dobilo-na-
karte.html?iskalnik=Peter%20%C5%BDerjavi%C4%8D,%20Bruselj, 1. 8. 2016 

Slika 40: Potrošniške nakaznice in karte za nakup določenih izdelkov 
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Izdelan je bil okrog leta 1938. Je lepo ohranjen, zamenjana mu je bila le zgornja 

kuhalna litoželezna plošča. Za shrambo kozarcev, posod in krožnikov je v kuhinji 

postavljena omara, ki ji pravi GREDENCA. Ta pa je stara tudi preko 70 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Vhod na podstrešje stare kmečke hiše z 
lesenimi stopnicami (fotografija L. Knavs) 

Slika 42: Na podstrešju obešeno perilo – 
"žehta" (fotografija L. Knavs) 

 

Slika 44: Omara za shranjevanje posode 
in kuhinjskih pripomočkov – "gredenca" 

(fotografija L. Knavs) 

Slika 43: Štedilnik na drva "ŠPORHET" 
(fotografija L. Knavs) 
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2.7.3 POGOVOR Z UČITELJICO ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE MARIJO KOŠIR 
 

Osnovna šola v Loškem Potoku se imenuje OŠ dr. Antona Debeljaka. Ime je dobila 

po že omenjenem gospodu dr. Antonu Debeljaku, ki je tudi avtor potoške himne Moj 

sončni Loški Potok. Rodil se je v Šegovi vasi v Loškem Potoku, bil 

je pesnik, prevajalec, književnik, kritik, poznavalec mnogih jezikov.  

V osnovni šoli dr. Antona Debeljaka se nahaja ETNOLOŠKI 

KOTIČEK. S postavitvijo in oblikovanjem so začeli učenci 

predmetne stopnje s pomočjo učiteljice zgodovine in geografije 

gospe Marije Košir. Postavili so ga leta 1990 in je vsako leto 

bogatejši za kakšen predmet. 

Veliko domačinov, prebivalcev Loškega Potoka, je te predmete darovalo šoli z 

namenom, da se ne bodo pozabili in da bodo prihodnji rodovi obujali spomin na 

dogodke in opravila, pri katerih so se ti predmeti uporabljali. 

Slika 46: Stara emajlirana posoda, ki se še 
vedno uporablja za pripravo hrane 

(fotografija L. Knavs) 

Slika 45: Star likalnik, ki je še vedno 
uporaben za likanje suhega perila 

(fotografija L. Knavs) 

Slika 47: dr. Anton 
Debeljak (fotografija L. 

Knavs) 
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V 90. letih je deloval t. i. TURISTIČNI KROŽEK pod mentorstvom gospe M. Košir, 

danes pa je preimenovan v TURISTIČNO VZGOJO. Od prenove učnega načrta je to 

izbirni predmet, kamor se učenec sam vpiše in je tudi ocenjen. 

V vseh letih delovanja je nastalo veliko raziskovalnih nalog na teme: prehrana v 

Loškem Potoku, mlinarstvo, kako so živeli naši predniki, Loški Potok – izjemna 

krajina, hrvatarji. 

V avli šole se nahajajo tudi razstave fotografij, ki so jih učenci posneli v času 

raziskovalnih nalog. Raziskovalne naloge hrani šolska knjižnica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 48: Etnološki kotiček v avli OŠ dr. Antona Debeljaka  (fotografija L. Knavs) 
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2.8  DELOVANJE DRUŠTEV V LOŠKEM POTOKU 
 

V našem kraju se zadnje čase vse več ljudi zavzema za ohranjanje kulturne 

dediščine in medsebojno druženje.  

 V Loškem Potoku imamo veliko društev. Ta so: 

1. Prostovoljna gasilska društva Hrib, Travnik, Retje, Mali Log, Podpreska, Trava 

2. Društvi upokojencev Loški Potok in Draga 

3. Ostala društva: Turistično društvo Loški Potok, Turistično rekreativni NEVTRALIA 

KLUB, Planinsko društvo Loški Potok, Društvo za ohranitev spomina na partizansko 

bolnico Ogenjca, Športno društvo Igor Novak, Klub malega nogometa Vodnar Loški 

Potok, Moto klub Holcarji in Društvo ljubiteljev vrtov HRIBOVSKI VRT. 

Predvsem upokojenski društvi Loški Potok in Draga se zavzemata za ohranjanje 

naše kulturne dediščine, saj upokojenci vsako leto pripravijo najmanj tri razstave iz 

preteklega življenja. V Loškem Potoku delujejo tudi podeželske žene, ki se imenujejo 

POVASJENKE in so hkrati članice upokojenskega društva in znajo poskrbeti za 

dobro pojedino in glasbo. Le-to pa znajo pričarati z naravnimi glasbili, kot so kosa, 

ribežen, grablje itd.; seveda ne gre tudi brez harmonike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 49: Povasjenke – članice Društva upokojencev Loški Potok 
(fotografija L. Knavs) 
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Vse njihove dejavnosti so odvisne od časa, ki ga imajo na razpolago, in zavzetosti 

občine Loški Potok in domačinov. Nekateri ljudje so ponosni, če je njihov star 

predmet nekje na razstavi, da bi ga še drugi videli. Drugi ljudje pa se želijo starih 

predmetov čim prej znebiti, zato jih  prodajo ali zavržejo in uničijo.  

Da pa ne gre vse delo v nič, utrinke z razstav vedno fotografirajo ali posnamejo 

video. Lokacije razstav so običajno v Kulturno-turističnem centru Loški Potok ali v 

kakšnem skednju domačina. O tem lahko občani izvedo v občinskem glasilu 

ODMEVI, ki se od leta 2016 v elektronski obliki nahaja tudi na spletni strani Občine 

Loški Potok, društvo upokojencev ima tudi svojo Facebook stran. 

 

Slika 51: Skica naslovnice prvega glasila ODMEVI, ki jo je 
zasnoval pokojni Albin Košmerl (fotografija L. Knavs) 

Slika 50: Fotografija naslovnice zadnje številke glasila 
ODMEVI 2016 (fotografija L. Knavs 
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Razstave ene izmed zbirk starih predmetov sem se tudi udeležila. Dogodek je bil 11. 

10. 2014 v prostorih Doma krajanov v Dragarski dolini, ki je iz centra Loškega Potoka 

oddaljen le 10 minut vožnje z avtomobilom. Razstava je potekala v sklopu kulturne 

prireditve tamkajšnjega društva upokojencev, njen naslov se je glasil POTOVANJE 

SKOZI ČAS (zbirka starih potovalnih kovčkov in ženskih torbic). Razstava je bila 

lepo organizirana in v ljudeh je vzbudila spomin na preteklo življenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 52: Razstava Potovanje skozi čas (fotografija L. Knavs) 

Slika 53: Malica za na pot (fotografija L. Knavs) Slika 54: Stari potovalni kovčki različnih velikosti 
(fotografija L. Knavs) 
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Slika 56: Ženske torbice različnih velikosti iz različnih obdobij 
(fotografija L. Knavs) 

Slika 57: Potovalni kovčki in torbe (fotografija L. Knavs) 

Slika 55: Včasih so ljudje s seboj vzeli le najnujnejše stvari,              
ker so bili že sami kovčki dovolj težki (fotografija L. Knavs) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 
 

Namen diplomskega dela je predstavitev starih predmetov v Loškem Potoku kot virov 

učenja, predstavitev domačega kraja Loški Potok in poznavanje starih predmetov s 

strani učencev od 1. do 5. razreda OŠ dr. Antona Debeljaka oz. njihovega 

predznanja. 

 

3.2 CILJI 
 

Raziskala sem: 

- kakšno je bilo včasih življenje ljudi v Loškem Potoku, 

- predstavila stare predmete na področjih kmetijstva, gospodinjstva, kmečkih 

obrti (čevljarstvo, kovaštvo, mizarstvo, mlinarstvo, kolarstvo) in gozdarstva, 

- predstavila namembnost starih predmetov, 

- ugotovila, ali kdo v Loškem Potoku zbira stare predmete in jih hrani v 

posebnem prostoru, 

- ugotovila, ali še kdo uporablja stare predmete v vsakdanjem življenju in 

kakšen pomen imajo danes po domovih. 

-  

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Pričakujem, da: 

H1: Učenci znajo poimenovati vsaj en star predmet. 

H2: Učenci vedo povedati vsaj za dva stara predmeta, za kaj se uporabljata. 

H3: Učenci znajo poimenovati prostor, kjer so shranjeni kakršnikoli stari predmeti. 
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3.4 RAZISKOVALNI VZOREC 
 

V raziskavo sem vključila 70 učencev od 1. do 5. razreda OŠ dr. Antona Debeljaka, ki 

so v obliki anketnega vprašalnika prepoznavali, poimenovali, primerjali, dopolnjevali 

lastnosti starih predmetov in njihovo uporabnost v kmetijstvu, gospodinjstvu, domačih 

obrteh (čevljarstvo, kovaštvo, mizarstvo, mlinarstvo, kolarstvo) in gozdarstvu.  

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN RAZISKOVALNA 
METODA 

 

Anketa je bila enaka za vsak razred, vendar sem jo v 1. in 2. razredu izvedla v 

frontalni obliki ter ustno, v 3., 4. in 5. razredu pa pisno. Nekatere izmed starih 

predmetov sem tudi prinesla v razred, kjer so jih učenci imeli možnost opazovati.  

Podatke sem prikazala tudi v tabelah in z grafi ter podala tudi analizo dobljenih 

podatkov. 
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3.6 ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem hotela ugotoviti, koliko učenci že vedo o starih 

predmetih, ali jih znajo poimenovati, ali vedo povedati, za kaj se uporabljajo, torej, 

kakšno je njihovo predznanje. Po končani izvedeni anketi sem se z učenci tudi 

pogovorila o predmetih, za katere so prvič slišali ali jih sploh videli in kje vse jih 

najdemo v domačem kraju, Loškem Potoku. 

Anketo je rešilo 70 učencev OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. Od tega je bilo 23 

dečkov in 47 deklic. 

Prvo in drugo vprašanje sta vsebovali le splošne podatke (spol in razred učencev).  

 

 

 

Prvi razred obiskuje 14 učencev, od tega 3 dečki in 11 deklic. Drugi razred obiskuje 8 

učencev, od tega 5 dečkov in 3 deklice. Tretji razred obiskuje 17 učencev, od tega 4 

dečki in 13 deklic. Četrti razred obiskuje prav tako 17 učencev, od tega 7 dečkov in 

10 deklic. Peti razred obiskuje 14 učencev, od tega 4 dečki in 10 deklic.  
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Graf 1: Število učencev po spolu v posameznem razredu 
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Graf 2: Prikaz pravilnih in nepravilni trditev o domačem kraju Loški Potok 

 

Pri tem vprašanju so učenci največkrat obkrožili trditev: Loški Potok ima v občinskem 

grbu plenkači, kar je tudi pravilna trditev. Takoj za tem ji sledi trditev: Loški Potok je 

Loška dolina, ki ni pravilna trditev. Kar 86 % učencev 1. in 2. razreda je obkrožilo to 

trditev kot pravilno. To sem tudi pričakovala, ker so Loško dolino povezali s prvo 

besedo v imenu domačega kraja, to je »loški« (Loški Potok). V 5. razredu me je 

presenetilo, da kar 29 % učencev sploh ni obkrožilo nobene trditve. 

Iz tega vprašanja je razvidno, da večina učencev dobro pozna občinski grb 

domačega kraja, saj ve, da se v grbu nahajata plenkači kot simbol kraja. 
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Graf 3: Pogovor o zgodovini domačega kraja 

Pri tem vprašanju so me presenetili odgovori učencev 3., 4. in 5. razreda, saj je kar 

veliko učencev odgovorilo, da se pri pouku ne pogovarjajo o zgodovini domačega 

kraja. Učenci 1. in 2. razreda so bili enotni in so vsi odgovorili, da se oziroma so se 

pogovarjali o zgodovini domačega kraja. 

 

Graf 4: V preteklosti najpomembnejši dejavnosti žagarstvo in sekaštvo 

 

Pri tem vprašanju so učenci od 3. do 5. razreda odgovarjali po pričakovanjih, saj 

menim, da se predznanje in znanje stopnjujeta postopoma z leti. Vsi učenci 1. in 2. 

razreda so odgovorili, da so že slišali, da sta bili najpomembnejši panogi žagarstvo in 

sekaštvo. 
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Menim, da učenci 1. in 2. razreda niso odgovarjali realno, saj sem jim pri izvajanju 

ankete postavila dodatno vprašanje, če sploh vedo, kaj se dela oziroma počne v teh 

dveh panogah, pa večina učencev ni vedela, kaj sta ti dve panogi. 

 

 

Graf 5: Povezava besed z enakim pomenom 

 

Pri tem vprašanju je večina učencev pravilno povezala narečne besede s slovensko 

različico. Skušala sem ugotoviti, kako dobro poznajo narečne besede in vedo, kako 

so poimenovane v slovenskem knjižnem jeziku. V 1. in 2. razredu ter v 5. razredu so 

vsi učenci pravilno povezali besedo fruštek z besedo zajtrk, le en učenec v 5. razredu 

je pravilno povezal samo prvo narečno besedo, za vse ostale ni poznal 

pripadajočega odgovora. Prav tako so v 1. in 2. razredu vsi učenci pravilno povezali 

besedo peglezen z besedo likalnik, besedo štirna z besedo vodnjak in besedo 

kambra z besedo majhna soba.  

Učenci 1. in 2. razreda so zelo razgledani in poznajo veliko narečnih besed. Menim, 

da gre za vpliv njihovih babic in dedkov, ki v vsakodnevnem pogovoru uporabljajo 

starinske oz. narečne besede. 
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Graf 6: Starost SLIKE 1 in SLIKE 2 

 

 

Graf 7: Razlikovanje SLIKE 1  in SLIKE 2 

 

To vprašanje sem razdelila v dva dela in oblikovala dva grafa, da je bolj pregledno. 

Učenci so ob tem vprašanju imeli na voljo dve sliki, ki so ju vizualno primerjali med 

seboj. Vsi učenci iz 1., 2., 3. in 4. razreda so pravilno odgovorili, da je SLIKA 2 

starejša. Le en učenec iz 5. razreda pa je odgovoril, da je SLIKA 1 starejša, kar je 

nepravilen odgovor. Vizualno razlikovanje so učenci ugotovili tako, da so že vedeli, 

da so slike bile nekoč samo črnobele, danes pa so barvne. 
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Ugotovila sem, da znajo učenci sliki primerjati med seboj. Najprej so opazili, da sta si 

sliki različni po barvah. Menim, da vsi vedo, da so se v preteklosti uporabljali 

fotoaparati in fotokopirni stroji samo v črnobelih barvah. Naslednjo primerjavo so 

delali po izgledu in oblikah stanovanjskih hiš.  

Torej, največkrat napisan odgovor je bil, da se sliki razlikujeta po barvi. 

 

 

 

Graf 8: Poznavanje predmeta po imenu JAREM 

 

Pri tem vprašanju so imeli učenci v pomoč tudi sliko tega predmeta, imenovanega 

JAREM.  

V 3. razredu so vsi učenci odgovorili, da še niso slišali za ta predmet. Največ 

učencev je že slišalo zanj v 1. in 2. razredu. Menim, da je to lahko posledica še 

živečih njihovih starih staršev ali pa imajo ti učenci doma še kmetije, ki uporabljajo 

jarme oz. jih imajo razstavljene za okras in so seznanjeni z njegovim 

poimenovanjem. 
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Graf 9: Poznavanje Antona Debeljaka 

 

 

Pri tem vprašanju sem pričakovala takšne odgovore, saj učenci vsako leto vsaj 

enkrat slišijo himno Loškega Potoka. Če ne na kakšni prireditvi, se jo učijo pri pouku 

ali pri pevskih vajah, če jih obiskujejo. Le v 1. razredu so vsi učenci obkrožili pravilen 

odgovor, vendar so nekateri učenci poleg pravilnega odgovora obkrožili še, da je bil 

Anton Debeljak brat Zofke Kveder, kar ni pravilen odgovor.  

Največ učencev (53 %) 3. razreda ni vedelo, kdo je Anton Debeljak. 

 

Menim, da se verjetno tisti trenutek nekateri niso spomnili, kdo je ta oseba, vendar so 

že slišali zanjo, saj imajo v šoli v avli Debeljakov kip in razstavni pano, na katerem 

piše o njegovem življenju in delu. 
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Graf 10: Poimenovanje predmetov na slikah 

 

Pri tem vprašanju so imeli učenci sedem različnih predmetov s sliko, ki so jih morali 

pravilno poimenovati in dopisati, za kaj so se uporabljali oz. v katero dejavnost 

spadajo. Analizo vprašanja sem razdelila v dva grafa, in sicer graf s poimenovanjem 

teh predmetov in graf o tem, v kateri dejavnosti so se uporabljali prikazani predmeti. 

Učenci 1. in 2. razreda (23 %), 3. razreda (76 %), 4. razreda (65 %) in 5. razreda (86 

%) so pravilno poimenovali predmet pod št. 1, to je JAREM.  

Predmet pod št. 2, VOZ, so pravilno poimenovali vsi učenci iz 1. in 2. razreda, iz 3. 

razreda jih je isti predmet pravilno poimenovalo 71 %, iz 4. razreda 76 % in iz 5. 

razreda 79 %.  

Tretji predmet, POSODICO ZA MASLO, je 14 % učencev 1. in 2. razreda pravilno 

poimenovalo na sliki, v 3. razredu noben učenec ni poimenoval predmeta, v 4. 

razredu je predmet pravilno poimenovalo 12 % učencev, v 5. razredu pa 21 % 

učencev. 

Četrti predmet je bil MODEL ZA ČEVELJ in tega predmeta iz vseh razredov ni 

poimenoval nihče. Menim, da je bil razlog v tem, da je bila premalo jasna in razločna 

slika, da bi dobro videli, za kateri predmet gre.  
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Peti predmet, SKOBELJNIK, so pravilno poimenovali vsi učenci iz 1. in 2. razreda, 

prav tako 6 % učencev iz 3. in 4. razreda, nihče pa iz 5. razreda. 

Šesti predmet, RAZPIHOVALNIK ŽERJAVICE, je pravilno poimenovalo le 5 % 

učencev iz 1. in 2. razreda, iz ostalih razredov ga ni nihče poimenoval. 

Sedmi predmet je bila PLENKAČA in vsi učenci 1. in 2. razreda so pravilno 

poimenovali ta predmet, prav tako 48 % učencev iz 3. razreda, 59 % iz 4. razreda in 

93 % iz 5. razreda. 
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Graf 11: Dopisovanje dejavnosti, kje so se predmeti uporabljali 

 

Pri dopisovanju in povezovanju z dejavnostjo, ki ji pripadajo posamezni predmeti, so 

učenci odgovarjali: 

Za dejavnost MIZARSTVO je pravilno odgovorilo 23 % učencev 1. in 2. razreda, 24 

% učencev  3. razreda, 32 % učencev 4. razreda in 50 % učencev 5. razreda.  

Za dejavnost KOLARSTVO so pravilno odgovorili vsi učenci 1. in 2. razreda, 35 % 

učencev iz 4. razreda in 35 % učencev iz 5. razreda, medtem ko iz 3. razreda nihče 

ni napisal pravilnega odgovora.  

Za dejavnost GOZDARSTVO je pravilno odgovorilo 13 % učencev 1. in 2. razreda, 

29 % učencev 3. razreda, 58 % učencev 4. razreda in 71 % učencev 5. razreda.  

Za dejavnost GOSPODINJSTVO ni noben učenec iz 1. in 2. razreda odgovoril 

pravilno, pravilen odgovor pa je napisalo 23 % učencev 3. razreda, 52 % učencev 4. 

razreda in 78 % učencev 5. razreda.  

Za dejavnost KMETIJSTVO so pravilno odgovorili vsi učenci 1. in 2. razreda, 29 % 

učencev 3. razreda, 35 % učencev 4. razreda in 86 % učencev 5. razreda.  
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Za dejavnost ČEVLJARSTVO je pravilno odgovorilo 5 % učencev 1. in 2. razreda, 59 

% učencev 4. razreda in 85 % učencev 5. razreda, medtem ko noben učenec 3. 

razreda ni napisal pravilnega odgovora. 

Za dejavnost KOVAŠTVO so vsi učenci 1. in 2. razreda pravilno odgovorili, noben 

učenec 3. razreda ni napisal pravilnega odgovora, 47 % učencev 4. razreda in 35 % 

učencev 5. razreda pa je tudi napisalo pravilen odgovor.  

Dejavnost MLINARSTVO sem namenoma dodala možnim odgovorom, saj sem 

želela ugotoviti, ali bodo učenci opazili, da je to dejavnost, ki ne pripada nobenemu 

predmetu. Iz vseh razredov ni noben od učencev napisal pravilnega/nepravilnega 

odgovora. S tem sem ugotovila, da so res vsi opazili, da dejavnost mlinarstvo ne 

pripada nobenemu predmetu. 
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Graf 12: Sušenje sena na sušici oz. ostrnici 

 

Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 5 % učencev 1. in 2. razreda, 6 % učencev 3. 

razreda, 41 % učencev 4. razreda in 71 % učencev 5. razreda. Pravilen odgovor je bil 

OSTRNICE. 

Menim, da učenci niso bili dovolj pozorni na sliko, ki je bila poleg besedila, in se tudi 

niso spomnili, kje najdejo podoben predmet. Ostrnica je razstavljena v šolski avli v 

razstavnem kotičku šolske etnološke zbirke.  
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Graf 13: Poimenovanje poklicev v narečju 

 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, če učenci vedo, kako so v narečju poimenovane 

osebe, ki opravljajo določen poklic oziroma obrt.  

GOZDARJA ni nihče iz 1. in 2. razreda poimenoval pravilno kot hrvatarja, prav tako ni 

nihče iz 3. in 4. razreda napisal pravilnega odgovora. 7 % učencev 5. razreda pa je 

napisalo pravilen odgovor. Ugotovila sem, da je bila pri tem poimenovanju premalo 

natančno opisan poklic gozdarja. Da bi se več učencev spomnilo, da so to hrvatarji, 

bi morala še dopisati, da gre za sezonske delavce, ki so hodili delat na hrvaško 

ozemlje. 

IZDELOVALCA LESENIH KOLES ni nihče iz 1., 2. in 3. razreda poimenoval pravilno 

kot kolarja, medtem ko je 6 % učencev iz 4. razreda in 7 % učencev iz 5. razreda 

pravilno napisalo odgovor. 

ČEVLJARJA ni prav nihče iz vseh petih razredov poimenoval pravilno. 

MIZARJA prav tako ni nihče iz vseh petih razredov pravilno poimenoval kot tišlerja.  
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Graf 14: Mlini v Loškem Potoku 

 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, če učenci vedo, ali so nekoč obstajali mlini, ali še 

obstajajo ter v kateri vasi v Loškem Potoku. Pravilen odgovor pri tem vprašanju je bil, 

da so nekoč bili mlini v vasi Travnik. 

V 1. in 2. razredu je pravilno odgovorilo 33 % učencev, v 3. razredu 47 % učencev, v 

4. razredu 88 % učencev in v 5. razredu 78 % učencev. 

Menim, da je bilo tukaj več razlogov za to, kako so odgovarjali učenci. Nekateri vasi 

Loškega Potoka dobro poznajo, nekateri manj, nekateri v vasi Travnik tudi živijo in že 

od malih nog vedo, dam tam teče potok Malenšca, kjer so nekoč delovali mlini.  
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Graf 15: Etnološka zbirka v Loškem Potoku 

 

Pri tem vprašanju sem hotela ugotoviti, ali bodo učenci poznali vsaj eno etnološko 

zbirko, to je zbirko, ki se nahaja v avli osnovne šole dr. Antona Debeljaka, nekoliko 

stran od glavnega vhoda.  

Vsi učenci 1. in 2. razreda so povedali, da vedo za etnološko zbirko, in sicer za zbirko 

v šoli. V 3. razredu je 12 % učencev napisalo, da vedo za etnološko zbirko v šoli, tak 

odgovor je napisalo tudi 41 % učencev 4. razreda in 43 % učencev 5. razreda. 

Prepričana sem, da vsi učenci vedo, da se v šoli nahaja etnološka zbirka starih 

predmetov. Verjetno sta jih prav izraza »etnološka zbirka« in »muzej« zbegala, da 

niso vsi učenci odgovorili, da poznajo vsaj eno zbirko s starimi predmeti. Po 

anketiranju so učenci povedali, da poznajo zbirko v šoli, vendar je bil izraz etnološka 

zbirka nekaterim tuj.  
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Graf 16: Poznavanje etnološke zbirke Pr' Antonovih 

 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali so učenci vsaj že slišali za etnološko zbirko PR' 

ANTONOVIH. 

Za etnološko zbirko PR' ANTONOVIH je slišalo že 27 % učencev iz 1. in 2. razreda, 

nihče iz 3. razreda, 6 % učencev iz 4. razreda in 7 % učencev iz 5. razreda.  

Na podvprašanje, kaj se zbira v omenjeni zbirki, so učenci 1. in 2. razreda našteli 

predmete, ki so jih imeli pred seboj. Z odgovori niso ničesar zgrešili, saj se v tej zbirki 

nahaja veliko starih predmetov in skoraj ni predmeta, ki se ne bi hranil. 

Na podvprašanje, kje se zbirka nahaja, pa noben učenec ni vedel odgovora. 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1.R in 2.R 3.R 4.R 5.R

Št
e

vi
lo

 u
če

n
ce

v 
(%

)
Si že slišal za etnološko zbirko "Pr' Antonovih"?

DA

NE

Kje se nahaja?

Kaj se v njej zbira?



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                        Lucija Knavs, diplomsko delo 

55 
 

 

 

 

Graf 17: Poznavanje, kdo še danes hrani oz. zbira stare predmete in kje 

 

Pri tem vprašanju so učenci največkrat odgovarjali, da stare predmete hranijo doma v 

hiši, na podstrešju, skednju, niso pozabili tudi na osnovno šolo in so se spomnili na 

etnološko zbirko. Večina jih je odgovarjala, da stare predmete hranijo njihove babice, 

dedki, starši in da se tudi v njihovih predalih najde kakšen predmet, npr. star kovanec 

itd. 

Na podlagi analize vseh zbranih podatkov lahko potrdim vse tri hipoteze, ki se glasijo: 

učenci znajo poimenovati vsaj en star predmet, učenci vedo povedati vsaj za dva 

stara predmeta, za kaj se uporabljata, učenci znajo poimenovati prostor, kjer so 

shranjeni kakršnikoli stari predmeti, saj so učenci v vseh razredih znali poimenovati 

najmanj en predmet, povedati, za kaj se uporabljajo posamezni predmeti, ter 

poimenovati prostore, kjer se hranijo stari predmeti.  

Glede na to, da sem izbrala ne čisto vsakdanje predmete, menim, da so učenci vseh 

razredov zelo razgledani in poučeni o načinu življenja nekoč. Mislim, da imajo velik 

vpliv tudi njihovi še živeči dedki in babice, ki še deloma živijo tako kot nekoč. 
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3.7 ANALIZA IZVEDENEGA ANKETIRANJA UČENCEV 1. IN 2. 
RAZREDA OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok 

 

Za oba razreda sem se odločila, da bom izvedla drugačen način anketiranja, ki bo 

učencem lažji, saj vsi še ne znajo dovolj dobro brati in pisati.    

Oba razreda sem združila, saj se mi je zdelo nesmiselno posebej izvajati anketiranje 

z drugim razredom, kjer je samo 8 učencev. 

Pred pričetkom sem sredi razreda postavila predmete, o katerih sem jih pozneje 

spraševala. Najprej smo si jih ogledali, povprašala sem jih, ali so že kdaj videli 

podobne predmete.   

Način, s katerim sem si lahko beležila odgovore, je bil dvigovanje roke. Učenci so bili 

zelo radovedni, poslušali so navodila, vprašanja ter podajali še podvprašanja o tem, 

kar jih je zanimalo. Nekateri imajo že veliko predznanja o starem načinu življenja, o 

starih predmetih, nekateri pa so se naučili nekaj novega. 

V nadaljevanju so tudi fotografije, posnete med izvajanjem mojega anketiranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 58: Učenci 1. in 2. razreda med izvajanjem anketiranja (fotografirala učiteljica A. Mate Turk) 
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Slika 59: Učenci 1. in 2. razreda med izvajanjem anketiranja (fotografirala učiteljica A. Mate Turk) 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Pisanje diplomskega dela je bila zanimiva izkušnja, ki je zajemala veliko zbiranja 

gradiva, obiskovanja domačinov, raziskovanja domačega kraja z odkrivanjem 

etnoloških zbirk, fotografiranja razstav starih predmetov in doživetja z učenci OŠ dr. 

Antona Debeljaka. 

V prvem delu sem predstavila domači kraj Loški Potok, ki ima bogato kulturno in 

zgodovinsko dediščino. Posamezne naravne in kulturne znamenitosti sem tudi 

podrobneje opisala. Ob raziskovanju sem ugotovila, da se Loški Potok postopoma, iz 

leta v leto razvija v občino, ki omogoča boljše in kakovostnejše življenje prebivalcem 

in je tudi turistično bolj obiskan. Skriva pa tudi veliko zgodb iz preteklega načina 

življenja ljudi, ki si ga lahko predstavljamo ob najrazličnejših predmetih, ki jih hrani 

gospod J. Bartol v svoji etnološki zbirki. Le-ti pa so prineseni iz hiš iz vseh vasi 

Loškega Potoka. Gre za zbirko, ki na enem mestu nudi doživetje in potovanje skozi 

čas naših prednikov, ki so te predmete uporabljali. Predstavila sem gospoda Bartola, 

kakšni so bili njegovi zbirateljski začetki in vse do danes, kako to zbirko dopolnjuje, ji 

dodaja osebno noto, jo nudi v pogled in fotografiranje turistom.  

Lepota starih predmetov pa se razprostira tudi na enem izmed najlepše urejenih 

hribovskih vrtov v Loškem Potoku. Svoj čar dodajo najrazličnejšim rastlinam in 

obvodnemu okrasju. Največjo uporabno vrednost pa imajo stari predmeti pri gospe 

Buček, ki jih še vedno uporablja pri vsakdanjih opravilih, kot je na primer železen 

likalnik, prekuhavanje belega perila v starem loncu, štedilnik na drva itd. K ohranjanju 

običajev in tiho govorečih predmetov, polnih spominov na preteklo življenje, pa 

predvsem poskrbijo tudi podeželske žene – POVASJENKE, Društvo upokojencev 

Loški Potok, in ne smem pozabiti na osnovno šolo, kjer učenci v okviru TURISTIČNE 

VZGOJE pod mentorstvom učiteljice M. Košir vsako leto raziskujejo vse od starih hiš, 

mlinov, dela, pripovedi iz življenja domačinov do pisanja končnih izdelkov, to je 

raziskovalnih nalog učencev, ki so bile tudi vir pisanja diplomskega dela. 

Z malo prebiranja in brskanja po spletu in literaturi v knjižnici sem ugotovila, da 

imamo v Ljubljani poleg zgodovinsko pomembnega Slovenskega etnografskega 

muzeja tudi največjo starinarnico starih predmetov v Mariboru, ki nosi ime Antikviteta 
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Lipovec. V njej odkupujejo, prodajajo in obnovijo najrazličnejše starine oz. stare 

predmete okrasne umetnosti, pohištva itd. 

Ko sem raziskovala domačijo PR' ANTONOVIH, ki je hkrati etnološka zbirka, sem 

dobila ideje, kako bi jo lahko uporabili pri pouku od 1. do 5. razreda osnovne šole. 

Primer vključevanja zbirke v učni proces bi bil lahko tehniški dan ali kulturni dan, 

izveden prav na domačiji, podkrepljen z učnimi listi, nemimi kartami z orientacijskim 

obhodom etnološke zbirke z iskanjem različnih predmetov, vrisovanjem le-teh v 

nemo karto, predstavitvami običajev in kmečkih obrti, v katerih bi se tudi sami lahko 

preizkusili. Tako bi učenci iz različnih zornih kotov pridobili izkušnje pri izdelavi 

kakšnega predmeta in občutili, da je bilo življenje in delo včasih težko in garaško. 

Menim, da bi tako dobili občutek in znali danes še bolj ceniti stvari in pripomočke, ki 

nam olajšajo marsikatero delo. Predvsem zato, ker smo v obdobju hitro razvijajoče 

tehnologije. Takšnega mnenja je tudi gospod Bartol, ki bi zelo rad sodeloval tudi pri 

kakšnem projektu, ki bi ga organizirala šola. Z medpredmetnim povezovanjem bi tako 

lahko povezali vse šolske predmete, saj imamo veliko načinov povezovanja le-teh. 

Na primer pri vrisovanju v neme karte, bi se združili orientacija, likovno ustvarjanje, 

slovenščina, pri izdelovanju predmeta bi se združile ročne spretnosti, tehnika, 

športna vzgoja in likovna vzgoja34.  

Učence od 1. do 5. razreda sem obiskala na OŠ dr. Antona Debeljaka, ki sem jo tudi 

sama nekoč obiskovala. Izvedla sem klasično anketiranje za učence od 3. do 5. 

razreda tako, da so imeli pred seboj ankete, kjer so bila vprašanja, na katera so pisno 

odgovarjali.  

Pri učencih 1. in 2. razreda sem se odločila uporabiti drugačen način. Uporabila sem 

skupinsko obliko anketiranja, kjer sem učence združila skupaj, jim v sredino razreda 

razstavila stare predmete, ki so jih opazovali, opisovali. Ustno sem jim postavljala 

enaka vprašanja kot učencem iz višjih razredov. Na vprašanja so odgovarjali z 

dvigovanjem rok. Tisti, ki je znal na vprašanje odgovoriti, je dvignil roko, nato sem si 

zabeležila, koliko je bilo pravilnih odgovorov.  

                                                           
34

 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_
solstvo/ucni_nacrti/, 1. 8. 2016. 
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Čeprav so se učenci šele pričeli opismenjevati in se vključevati v izobraževalni 

proces, menim, da imajo nekateri že veliko predznanja o preteklem načinu življenja 

nekoč, o starih predmetih, o njihovih poimenovanjih v narečju, njihovi uporabnosti. V 

urah, preživetih v šoli med učenci, je bilo neprecenljivo, saj imajo prav tako ideje in 

želje, kaj bi še želeli spoznati o svojem domačem kraju. Tisti, ki imajo doma kmetije 

in še živeče stare starše, pa še posebno znajo predstaviti na primer delo na kmetiji, 

za kaj se je in se uporablja kakšen predmet. Nekateri pa tudi obiščejo razstave starih 

predmetov, ki so vsakič predstavljeni na drugačno tematiko, pa naj bo to od 

predpasnika do potovalnega kovčka. 

Glede na to, da nisem v diplomsko delo vključila didaktičnega dela, menim, da je bilo 

anketiranje, ki je bilo izvedeno na dva različna načina, dovolj podrobno predstavljeno 

in tudi dokumentirano s fotografijami, da sem dosegla cilje, ki sem si jih zastavila 

pred začetkom ustvarjanja diplomskega dela. Učenci so s svojim predznanjem 

dosegli in nekateri tudi presegli moja pričakovanja.  

Ponosna sem na diplomsko delo, s katerim sem pridobila še mnogo več znanja o 

domačem kraju, več sem se družila s starejšimi ljudmi, ki so mi povedali, kako je 

včasih potekalo vsakdanje življenje, več sem izvedela tudi na razstavah, kjer se 

človek pouči o uporabnosti starih predmetov in tudi, kako se jih naredi. Mislim, da 

sem na enem mestu zbrala pravšnjo število informacij in tudi idej, kako se da stare 

predmete uporabiti kot vire učenja na bolj izkustven način.  

Vsi se moramo truditi za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine, saj nam to 

ostane v ponos še v letih, ko se postaramo. Zato moramo začeti že zgodaj, že z 

najmlajšimi generacijami otrok in jim predstaviti, jih poučiti, kako pomembno je 

ohranjati in podoživljati stare običaje, skrbno shraniti stare predmete, saj nam že en 

sam predmet lahko pove marsikatero zgodbo.  

Upam, da sem z diplomskim delom pripomogla tudi k večji prepoznavnosti občine 

Loški Potok, ne le za domačine, ampak tudi za druge obiskovalce našega kraja. 
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5.4 SLOVAR NAREČNIH BESED353637 
 

S pomočjo Slovenskega etnološkega leksikona, Slovarja slovenskega knjižnega 

jezika in lastnega znanja sem oblikovala slovar narečnih besed, ki je bralcu 

diplomskega dela lahko v pomoč. 

BALA: premoženje, ki ga nevesta prinese v zakon, namenjeno za njeno uporabo in 
za gospodinjstvo 

BUGHKOV KOT: kot v hiši, kjer je obešen križ z Jezusom 

BURKLE: vile za izvleko posod iz krušne peči 

FRUŠTEK: zajtrk 

FERTAH: predpasnik 

GAŠPERČEK: železna peč 

GREDENCA: omara za shrambo krožnikov, posod 

JAREM: vprega za konje 

KROMPIRJEVKA: potica, narejena iz krompirja 

KURNEK: kokošnjak 

KUFER: kovček 

PUNKELJ: stara cula za potovanje 

PEGLEZEN:  likalnik 

REŠILJE: tehnika vezenja 

STRANIŠČE NA ŠTRBUNK: stranišče, narejeno iz lesenih desk, ki nima dna oz. je 
odprtina v tleh na prostem 

ŠPORHET: štedilnik na drva 

ŠUŠTAR: čevljar 

ŠTALA: hlev 

ŠTIRNA: vodnjak 

ŠKUPA: slama 

TIŠLER: mizar 

                                                           
35

 Baš, A. (2004). Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
36

 Lastne obrazložitve, Lucija Knavs. 
37

 Slovar slovenskega knjižnjega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 20. 4. 2016.  
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VANDRAVEC: popotnik 

VODRC: predal na koleščkih pod zakonsko posteljo 

ZEVNEK: zelenjavni vrt 

ŽUPNEK: kruh, ki se ga speče za božični večer 

ŽEHTA: oprano perilo, pripravljeno za obešanje na sušilnik perila 

ŽEHTANJE: pranje perila 
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Soglasje za objavo slik Jaka Bartola  

PRILOGA 2: Anketa za učence OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok 

PRILOGA 3: Soglasje za fotografiranje otrok v OŠ 

• Učenci in starši so že na začetku šolskega leta seznanjeni s soglasjem za 

fotografiranje učencev in objavo teh fotografij na šolski spletni strani, ki ga tudi 

podpišejo. Šola podpisana soglasja hrani do konca šolskega leta. 
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PRILOGA 1 

Soglasje za objavo slik Jaka Bartol 
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PRILOGA 2 

ANKETA ZA UČENCE (od 1. do  5. razreda OŠ dr. Antona Debeljaka) 

Pozdravljeni, sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. 

V letošnjem šolskem  letu  pišem  diplomsko  nalogo  na  temo  Stari predmeti v 

Loškem Potoku kot viri učenja. Anketa je anonimna, to pomeni, da se ti ni treba 

podpisati, vključuje vprašanja o tvojem znanju, ki bodo uporabljena le za analizo 

podatkov v moji nalogi, zato odgovarjaj odkrito in tako, kot misliš, da je pravilno.  

Prosim te, da odgovoriš na vsa vprašanja. Zahvaljujem se ti za sodelovanje. 

Lucija Knavs 

1. 

Spol: Moški  Ženski 

2. 

Kateri razred obiskuješ: ___ 

3. 

Obkroži pravilne trditve o tvojem domačem kraju: 

a) Loški Potok je Loška dolina. 

b)  Posoda za čisto pitno vodo se je včasih imenovala »BANKA«. 

c) V Loškem Potoku je bila prva parna žaga na Slovenskem.  

d) Loški Potok ima v občinskem grbu plenkači. 

e) V Loškem Potoku je danes glavna panoga železarstvo. 

4. 

Ali se pri pouku kdaj pogovarjate o zgodovini tvojega domačega kraja? 

DA 

NE 

5. 

Si že slišal/-a, da sta bili v Loškem Potoku v preteklosti najpomembnejši dejavnosti 
žagarstvo in sekaštvo? 

DA 
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NE 

6. 

Poveži besede, za katere misliš, da spadajo skupaj. 

fruštek   kapric pušterc   peglezen   štirna   pregrinjalo za dojenčka   kambra 

     

pindekel    zajtrk    blazina   likalnik   vodnjak   majhna soba 

 

7. 

Primerjaj SLIKO 1 in SLIKO 2. 

Slika 1                                                                                    Slika 2 

 

 

                                  

 

Katera je starejša?  

 

 

V čem se razlikujeta, po čem si ugotovil? 
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8. 

Si že slišal za predmet, ki mu pravimo JAREM? 

DA 

NE 

Če si odgovoril z da, napiši, za kaj se je uporabljal. 

_________________________________________
_________________________________________ 

 

9. 

Kdo je bil Anton Debeljak? Obkroži. 

a) brat Zofke Kveder, 

b) mizar, 

c) avtor pesmi Moj sončni Loški Potok, 

d) ne vem. 

 

10.  

Tako kot v današnjem času so tudi v preteklosti iz različnih materialov izdelovali 
različne predmete. Nekaj jih imaš razstavljenih na mizi v učilnici. Poimenuj vsaj 3 
predmete, dopiši, za kaj so se uporabljali, in pred dejavnostjo napiši številko slike 
predmeta, za katero misliš, da mu pripada. 

 

1.________________                2._________________            3.________________ 
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4.______________          5.______________________         6._________________ 

 

 

 

 

 

 

                                7. ___________________________ 

 

 

MIZARSTVO ___  KOLARSTVO___  GOZDARSTVO___  GOSPODINJSTVO___  
KMETIJSTVO___  ČEVLJARSTVO___  KOVAŠTVO ___  MLINARSTVO___ 

 

 

11.  

V preteklosti so v Loškem Potoku  za sušenje sena uporabljali 
sušice (narejene iz smrek) oziroma ___________.  
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12. 

Gozdarju so v preteklosti rekli tudi  ________________. 

Tisti, ki je izdeloval lesena kolesa za vozove, so mu rekli _________________. 

Čevljarju so v preteklosti rekli ________________. 

Mizarju so v preteklosti rekli __________________. 

 

13. 

V kateri vasi v Loškem Potoku so bili mlini? Podčrtaj. 

Retje, Mali Log, Draga, Lazec, Hrib, Šegova vas, Travnik, Srednja vas 

 

14.  

Ali je v Loškem Potoku kakšen muzej oziroma etnološka zbirka? 

DA 

NE 

Če si odgovoril/-a z DA, napiši, kje ga/jo najdemo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

15. 

Si že slišal za ETNOLOŠKO ZBIRKO »PR´ ANTONOVIH«? 

DA 

NE 

Če si odgovoril z da, napiši, kje se nahaja in kaj se zbira v njej. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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16. 

Ali veš, če še kdo danes hrani oz. zbira stare predmete in kje? Napiši spodaj na črto. 

V pomoč so ti besede: babica, dedek, sosed, šola, skedenj, garaža, podstrešje, 
zapuščena hiša, jaz, občina Loški Potok, starejši ljudje. 

 

KDO: ________________________ 

KJE: _________________________ 
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PRILOGA 3 

Učenci in starši so že na začetku šolskega leta seznanjeni s soglasjem za 

fotografiranje učencev in objavo teh fotografij na šolski spletni strani, ki ga tudi 

podpišejo. Šola podpisana soglasja hrani do konca šolskega leta. Anketiranje in 

fotografiranje učencev je bilo izvedeno pred koncem šolskega leta, zato mi ni bilo 

potrebno pridobiti dodatnih soglasij staršev za fotografiranje njihovih otrok. 

Učenci na fotografijah so učenci OŠ dr. Antona Debeljaka, ki so v šolskem letu 

2015/2016 obiskovali 1. in 2. razred. Fotografije so uporabljene zgolj v diplomski 

nalogi, kar je bilo pojasnjeno učencem, staršem in učiteljicam. 

 

 

 

 


