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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili snovno in nesnovno kulturno 
dediščino, življenje in delo znanstvenika in jezikoslovca Franca Miklošiča ter njegovi 
življenjski postaji v Prlekiji: Ljutomer in Radomerščak v povezavi s snovno in 
nesnovno kulturno dediščino, ki je v teh krajih prisotna. Preštudirali smo obstoječo 
literaturo, osredotočili smo se na najsodobnejšo. Razložili smo, kaj pomeni  naziv 
vitez, pregledali zapise, časopise in besedila takratnega časa, ki so povezana s 
Francem Miklošičem, predstavili smo tudi njegova manj znana besedila, kot so 
Pravljice iz Bukovine in Berilo, ugotavljali in raziskovali smo možnost vključitve le-teh 
v učni program družboslovja v drugi triadi osnovnošolskega učnega načrta. 

V praktičnem delu magistrske naloge smo opravili intervjuje s koordinatorico 
znanstveno-raziskovalnega simpozija Miklošičevi dnevi na Gimnaziji Franca 
Miklošiča Ljutomer, s sedanjim lastnikom Miklošičeve rojstne hiše v Radomerščaku in 
dobrim poznavalcem Miklošičeve zapuščine, vodjo oddelka za domoznanstvo v 
ljutomerski Knjižnici. Z analizo intervjujev smo raziskovali in ugotavljali prisotnost 
Miklošičeve snovne in nesnovne kulturne dediščine. 

Na treh osnovnih šolah smo v petih razredih izvedli anketo o poznavanju življenja in 
dela Franca Miklošiča. V magistrskem delu bomo predstavili izsledke in ugotovitve 
ankete. Pripravili smo učno pripravo in z izbranimi petošolci izvedli učno pot po 
Miklošičevih obeležjih od Ljutomera do Radomerščaka z učno uro pred Miklošičevo 
rojstno hišo.  

KLJUČNE BESEDE: Franc Miklošič, snovna in nesnovna kulturna dediščina, 
Ljutomer, Radomerščak, učna pot 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part of this Master Thesis we introduced tangible and intangible 
cultural heritage, life and work of a scientist and linguist Franc Miklošič and his life 
stations in Prlekija: Ljutomer and Radomerščak in connection to tangible and 
intangible cultural heritage, which is present in this area. We studied existing 
literature, we focused on the most modern one. We explained the meaning of the title 
knight, we checked the records and texts of those times, connected to Franc 
Miklošič, we also introduced his less known texts, such as: Pravljice iz Bukovine and 
Berilo, we estimated and researched the possibility of their inclusion into the Social 
Sciences Curriculum in the second triads of Primary School. 

In the empirical part of Master Thesis we interviewed the coordinator of a scientific-
researching Symposium Miklošičevi dnevi at Gimnazija Ljutomer, with the present 
owner of a  birth place of Franc Miklošič in Radomerščak, and also with an expert of 
Miklošič's heritage, head of Department for homeland  studies in Ljutomer Library. 
We analysed the interviews and we researched the presence of tangible and 
intangible cultural heritage. 

On three primary schools  in fifth class, we carried out a questionnaire about the 
knowledge of life and work of Franc Miklošič. In this Master Thesis we introduced the 
results and findings of the questionnaires. We prepared a lesson plan and carried out 
an educational route  from Ljutomer to Radomerščak. 

KEY WORDS: Franc Miklošič,  cultural heritage, Ljutomer, Radomerščak, 
educational route 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. UVOD  
 
Po UNESCU (Convention Concerning, 1972) pod kulturno dediščino spadajo: 
spomeniki, kiparske, slikarske storitve, deli ali strukture arheološke narave, zapisi, 
jamska bivališča, skupine ločenih ali povezanih stavb, ki so zgodovinskega, 
umetnostnega ali znanstvenega pomena in območja, ki zajemajo človeška dela ali 
arheološka najdišča, ki so zgodovinsko, estetsko, etnološko ali antropološko 
pomembni. 
 
UNESCO je izdal tudi Konvencijo o nesnovni kulturni dediščini, ki jo je leta 2008 
ratificirala tudi Slovenija (Intangible Heritage, 2013). Po tej konvenciji nesnovna 
kulturna dediščina obsega tudi predstavitve, izraze, znanja in veščine, orodja, 
predmete, izdelke ali prostore, ki jih posameznik, skupina ali skupnost prepoznava 
kot svojo kulturno dediščino. Sem spadajo ustna izročila, izrazi, jezik, umetnost, 
šege, praznovanja, znanje, povezano z naravo in svetom, tradicionalna obrt. Ta 
kulturna dediščina se prenaša iz roda v rod in je življenjski odziv na dogodke in 
značilnosti okolja, v katerem posameznik, skupina ali skupnost živi in kako se sooča 
z naravo in zgodovino. 
 
Kulturno dediščino v Sloveniji opredeljuje Zakon o varstvu kulturne dediščine, in sicer 
kot »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« (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, 2008). Kulturna dediščina je tudi odraz »medsebojnega vplivanja 
med ljudmi in prostorom skozi čas«. Ta isti zakon tudi opredeljuje, da se kulturna 
dediščina deli na materialno oziroma snovno in živo oziroma nesnovno dediščino, 
materialna pa se deli še na premično in nepremično dediščino (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, 2008). 
 
Nepremična dediščina so »enote človeškega okolja«, na primer stavbe, naselja, deli 
naselij, ostanki stavb, zemljišča, premično kulturno dediščino pa sestavljajo predmeti, 
kot so umetniška ali obrtna dela, najdbe, predmeti vsakdanjega življenja, knjige, 
dokumenti, orodja in drugo. 
 
Materialna oziroma snovna kulturna dediščina se deli tudi glede na tip: arheološka, 
profana, sakralna, sakralno profana stavbna dediščina, memorialna dediščina, 
vrtnoarhitekturna dediščina, naselbinska dediščina, kulturna krajina, zgodovinska 
krajina ter ostalo (Benedik Kreitmayer in sod. 2007). 
 
Živo dediščino poimenujemo tudi z izrazom nesnovna, nematerialna, neotipljiva, 
povezana je s kulturnim prostorom, kjer se predstavlja in izraža. Zakon o varstvu 
kulturne dediščine (2008) deli kulturno dediščino v posebne razrede: 
 

a) registrirana dediščina (določene nepremičnine, območje nepremične dediščine, 
posamezna premičnina, več premičnin in živa dediščina) 
b) nacionalno bogastvo ima »status spomenika« in je staro več kot 100 let 
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c) spomenik je izrazit dosežek ustvarjalnosti, je pomemben del prostora ali 
dediščine in je z njima povezan. Spomeniki so državnega, lokalnega pomena, ali 
pa so žive mojstrovine 
d) varstveno območje dediščine Zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje kot   
območje z enotami in značilnostmi nepremične dediščine, ki je zaradi svojih 
vrednosti in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev 
e) arheološka ostalina so stvari in sledovi človekovega delovanja iz preteklih 
obdobij na površju, v zemlji in vodi, katerih ohranitev in preučevanje prispevata k 
odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z naravnim 
okoljem. 

 
1.1. Pomen kulturne dediščine 
 
Kulturna dediščina je izjemnega pomena za ohranjanje znanja, za predajanje le-tega 
iz generacije v generacijo. Brez kulturne dediščine ne bi mogli razumeti preteklosti, 
njenih dogodkov in pojavov, zgodovinskih trenutkov in preobratov. Kulturna dediščina 
nam pomaga bolje spoznati človeka in njegovo življenje nekoč, kako se je prilagajal, 
kako se je spreminjal, kako so nanj vplivali družba, zgodovinsko dogajanje in okolje. 
Vsako okolje ima svoje posebnosti, zgodovinsko, kulturno in družbeno ozadje in 
zaradi tega so v tem okolju pomembni in izstopajoči posamezniki, ki so nosilci 
sprememb in aktivni deležniki razvoja. Zaradi tega je pomen kulturne dediščine 
izjemnega pomena tudi na ekonomski in izobraževalni ravni.  
 
Zavedanje posameznika o njegovi kulturni dediščini je tudi zavedanje o nacionalni, 
regionalni pripadnosti. Domače okolje je prepleteno z lastno dediščino in pomembno 
je, da jo ohranjamo. Svet je raznovrsten in tudi kulture so raznolike Kultura je nosilka 
napredka, znanja, razvoja in vrednot. Ravno izobraževanje ima najpomembnejšo 
vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine. Pomembno je, da učenci spoznavajo 
kulturno dediščino, še posebej tisto, ki je odsev dogajanja, razvoja v preteklosti 
domačega okolja.  
 
Preteklost je preko kulturne dediščine povezana s sedanjostjo in pomaga napovedati 
in razumeti razsežnost prihodnosti. Koristno je, da učenci kulturno dediščino tako 
prepoznavajo kot tudi raziskujejo. Eden izmed vzgojno-izobraževalnih ciljev v osnovni 
šoli je tudi ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine. 
 
V svojem raziskovalnem projektu z naslovom Kulturna dediščina? Medij za 
vzpostavljanje trajnostnega razvoja v lokalnem prostoru Jasna Fakin Bajec ugotavlja, 
da je projekt korak naprej v prizadevanju, da lahko dediščina, ki predstavlja most 
med naravo in dejanji ljudi, prispeva k uspešnejšemu trajnostnemu razvoju.  
 
Glavni namen njenega članka je bil predstaviti razvojne kategorije kulturne dediščine 
pri ustvarjanju različnih sodobnih nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij za 
izboljšanje življenja na vseh ravneh, tako na ekonomski, socialni in kulturni. Pri 
raziskovanju in rabi kulturne dediščine se je potrebno posvetiti domačemu prebivalcu, 
saj je ravno on oblikovalec kulturne dediščine v kraju in on je tudi tisti, ki tradicijo 
spreminja. 
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Razvojni potenciali kulturne dediščine se kažejo v različnih vidikih doseganja 
sodobne trajnostne družbe (Fakin, B.J, 2014). Znanje naših prednikov lahko vpliva 
na inovativne pristope ustvarjanja v sodobni družbi.  
 
Slovenci smo dobili tudi unikatni raziskovalno-razvojni projekt, kjer je predstavljena 
slovenska naravna in kulturna dediščina, ki združuje delo različnih institucij. V tem 
projektu so predstavljene štiri vrste dediščine: nepremična, premična, živa kulturna in 
naravna.  
 
Če želimo ustvarjati in pridobivati sedanjo dediščino, moramo razumeti in ceniti 
preteklo dediščino. V članku sta izpostavljeni predvsem vloga in pomen Narodne in 
univerzitetne knjižnice, ki hrani in zbira slovensko kulturno dediščino. 
 
Komisija Evropske skupnosti v Ukrepih za trajnostnejši evropski turizem navaja 
naravne in kulturne dobrine, ki so pomembne za razvoj: kakovost in raznolikost 
naravnih krajin, kulturne krajine, ki jih je ustvaril človek, posamezni kraji zgodovinske 
in kulturne dediščine, bivalna kultura in krajevne posebnosti (Komisija Evropske 
skupnosti, 2007). 
 
 
1.2. Kulturna dediščina v učnem načrtu druge triade 
 
 

1.2.1. Slovenščina  
 
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt za osnovne šole, 2011) so na 
področju jezika operativni cilji oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in 
državi, ko učenci opazujejo in predstavljajo svoj prvi jezik in svoje znanje o njem, 
okoliščine njegove rabe in svoj odnos do njega.  
 
V petem razredu učenci tvorijo vrsto besedila: opis ljudskega običaja. Pri književnih 
besedilih iščejo in najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, 
povezujejo dogajalni čas in prostor, na podlagi besedila iščejo informacije, npr. 
avtorjev opis. Dve izmed poglavitnih tem v petem razredu sta tradicija in izročilnost. 
Pri prozi učenci prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice, jo pišejo, pripovedujejo in 
razlikujejo od realistične pripovedi, učenci vrednotijo tudi estetski film.  
 
Učenci na podlagi znanja in izkušenj iz preteklosti tvorijo nove domišljijske svetove s 
podobnima dogajalnim prostorom in časom. Učenci se preizkušajo v pisanju pravljic, 
še posebej  slovenskih pravljic, z domačimi pravljičnimi motivi, osebami, zapovedmi, 
prerokbami, rojenicami, sojenicami, povodnim možem, kačo z belo kronico, spoznajo 
živalske pravljice s čudežnimi bitji, živimi predmeti, pravljice po vzorcu kratke 
sodobne pravljice, kjer je dogajanje razpeto med stvarni in fantastični svet.  
 
Učenci obiščejo starejše ljudi v svojem kraju in zapišejo njihove resnične zgodbe iz 
preteklosti, tudi pravljice, ki so jih starejši slišali kot otroci. Učenci tudi predstavljajo in 
uprizarjajo različne vrste besedil, med drugim besedilo, v katerem je dogajanje 
razpeto med stvarni in domišljijski svet in tudi uprizorijo odlomek iz krajšega 
dramskega dela. S tem učenci pridobivajo široko literarnovedno znanje. 
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1.2.2. Družba  
 
Družba v osnovni šoli je predmet, v katerega so vključeni tudi cilji s področja 
etnologije in kulturne dediščine. Pri predmetu učenci razvijajo razumevanje o svojem 
družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru. Pri vsebinskem sklopu 
Ljudje v družbi se osveščajo o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih 
procesov in pojavov ter pomembnosti trajnostnega razvoja. Učenci razvijajo tudi 
stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje, razvijajo 
državljanske kompetence in kulturno zavest, presojajo o tem, kako družbeni razvoj 
vpliva na okolje in kakovost življenja ljudi.  
 
Pri sklopu Ljudje v prostoru širijo prostorsko orientacijo, sklop Ljudje v času pa jih 
uvaja v spoznavanje življenja ljudi v preteklosti, zlasti v domači pokrajini, spoznavajo 
slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni 
pripadnosti, spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se 
orientirajo v času z uporabo časovnega traku, raziskujejo preteklost z uporabo 
različnih virov in dejavnosti: časovni trak, terensko delo, spoznavajo načine življenja 
danes in v preteklosti.  
 
Ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter 
njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in sodobnosti 
ter razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine (Učni načrt Družba za 
osnovne šole, 2011). 
 
Pri vsebinskem sklopu Domača pokrajina in Sledovi preteklosti spoznavajo preteklost 
domačega kraja, domače pokrajine skozi življenja ljudi in jo primerjajo z današnjim 
življenjem. Spoznavajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja, npr. 
kulturnozgodovinski spomeniki in osebnosti, razumejo, zakaj moramo skrbeti za 
svojo kulturno dediščino. Učenci tudi presojajo o načinih varovanja in ohranjanja 
naravnega in kulturnega okolja.  
 
Učenci prepoznavajo nekatere slovenske značilnosti – tipičnosti, posebnosti in 
sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino, razvijajo 
pozitiven odnos do tradicije, razumejo pomen ohranjanja tradicije: šege in navade, 
kulturni spomeniki. Poznajo tudi temeljna zgodovinska obdobja in dogajanja iz 
slovenske preteklosti, uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju 
preteklosti, razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in interpretacijo zgodovine, med 
drugim spoznajo tudi dejavnosti najbližjega pokrajinskega muzeja. 
 
Priporočljivo je, da naj pouk temelji na čim bolj konkretnih dejavnostih, kot so: učenci 
zbirajo gradiva iz pretekle in polpretekle zgodovine, različne predmete, časopisne 
članke, stare razglednice, naj delajo na terenu, naj iščejo kulturne in zgodovinske 
posebnosti svojega kraja in okolice. 
 
Učni načrt za predmet družba zajema cilje in vsebine, ki se povezujejo z vzgojo in 
izobraževanjem za trajnostni razvoj tudi v okviru kulturne vzgoje, ki je temelj za 
posameznikov ustvarjalni pristop do kulturnega estetskega, etičnega in s tem 
bogatenja kulturne zavesti in izražanja. Kot osrednji element vseživljenjskega učenja 
bistveno prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter 
sooblikuje človekovo kulturno zavest in izražanje.  
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Pri tem je ključno upoštevanje svobode ustvarjalca in prejemnika. Posamezniku 
omogoča razumevanje pomena in spoznavanje kulture lastnega naroda ter 
zavedanje o pripadnosti tej kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv odnos do drugih kultur 
(Učni načrt za osnovne šole, 2011). 

 
 

1.2.3. Šport 
 
Tudi pri predmetu šport učenci usvajajo znanja o kulturni dediščini. Zaplešejo izbrane 
otroške in ljudske plese slovenskih pokrajin, ob prijetnem doživljanju športa, 
oblikovanju in razvoju stališč, navad ter načinov ravnanja oblikujejo pozitivne 
vedenjske vzorce in razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine.  
 
 
V drugi triadi sta v okviru praktičnih vsebin vsako leto po dva pohoda, ki sta 
povezana z vplivom hoje na organizem, opazovanjem narave in spoznavanjem 
kulturne dediščine na poti. Kot dodatne vsebine so v učnem načrtu predlagane npr. 
stare igre, povezane s tradicijo kraja (Učni načrt za osnovne šole). 
 
Konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Zakon o 
ratifikaciji U.l.-MP 5/2008) podaja obsežna priporočila za to, da se naj kulturna 
dediščina vključuje v vse ravni izobraževanja, ne samo kot predmet ali vsebina 
nekega predmeta, zelo je zaželena povezava med izobraževanjem o dediščini.  
 
V pravilniku o seznamih zvrsti dediščine, priporočene za obravnavo v razredu, so 
posebej opredeljene zvrsti žive dediščine: ustno izročilo, ljudsko slovstvo, narečja, 
pesništvo, pripovedništvo, mitologija, pregovori, reki, bajeslovje, uprizoritve, 
predstavitve, folklorne prireditve, ki so del lokalne in nacionalne tradicije, šege in 
navade, delovne navade, družinska praznovanja, ustne pripovedi.  
 
 
1.3. Življenje in delo Franca Miklošiča 
 
Franc Miklošič se je rodil 20. novembra 1813 v Radomerščaku pri Ljutomeru. Bil je 
prvi izmed štirih otrok, krščen je bil kot Franc Ksaver Miklošič. Njegova družina je bila 
vinogradniška, upravno pa je sedanja Prlekija takrat sodila pod štajersko deželo 
znotraj Avstrijskega cesarstva. Prva leta svojega življenja je preživel v 
Radomerščaku, že kot otrok je bil povezan s temeljnimi vrednotami rojstne pokrajine: 
vino, konji in žito.  
 
Že v tistih časih je po prleški poti potekal pretok blaga in ljudi. Ljudje so spoznavali 
druge jezike in kulture, zaradi tega pa so si privzgojili še močnejšo narodno zavest  in 
pripadnost, cenili so svoje izročilo. Prleški človek pa ima tudi širino in čut za 
humanost, kar je bila tudi lastnost Franca Miklošiča, verjetno je v tej širini tudi 
odgovor na Miklošičevo zanimanje za vse, kar je izvirno, domače in kar je 
slovanskega.  
 
Leta 1819 se je družina preselila v Ljutomer, kjer je Miklošičev oče imel gostilno in 
trgovino. Do leta 1824 je obiskoval ljudsko šolo v Ljutomeru, pouk je potekal v 
nemščini, le verouk so imeli v slovenščini.  
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Dva razreda je kasneje zaključil v Varaždinu, druge štiri pa še Mariboru. Že kot 
mladenič se je Miklošič zanimal za druge jezike, takrat najbližja sta mu bila hrvaščina 
in madžarščina. 
 
Jeseni 1830 sta se skupaj s sosedom iz bližnje vasi Stankom Vrazom odpravila v 
Gradec, ki je bil takrat središče tistih štajerskih Slovencev, ki so nadaljevali šolanje. 
Miklošič se je odločil za filozofijo in pravo, Vraz pa ga je še naprej navduševal za 
jezike. Študentje so se vključevali v različna gibanja, zanimivo je bilo to, da so ta 
gibanja bila v večjem porastu in razcvetu kot v veliko večjem Dunaju. Tukaj je zrasla 
slovensko-ilirska ideja. Ilirizem ali ilirsko gibanje je južnoslovansko književno in 
kulturno narodno-politično gibanje iz prve polovice 19. stoletja. Pri takratnih Slovencih 
je ilirizem imel težnjo, da bi v književnosti opustili svoj jezik in sprejeli skupnega, 
južnoslovanskega, pobudnik ilirizma na Slovenskem je bil Stanko Vraz. Ko je Miklošič 
končal študij prava, je 1836 sledil še študij filozofije, ki ga je zaključil z doktoratom 
leta 1838. Želel si je na univerzo v Innsbruck, kar pa mu ni uspelo, postal pa je tajnik 
grofa Abensperg-Trauna in tudi zasebni učitelj njegovih otrok.  
 
Leta 1840 je promoviral še iz prava. Priporočilno pismo grofa Ostrowskega mu je 
odprlo pot do dvorne knjižnice in Jerneja Kopitarja.  
 
Tam si je sposojal številne slavistične knjige. Postala sta prijatelja in že po letu 
poznanstva mu je Kopitar podaril svojo knjigo Glagolita Clozianus s posvetilom. 
Kopitar si je želel, da bi Miklošič nadaljeval njegovo delo na področju slovanskega 
jezikoslovnega prizadevanja.  
 
Kopitar je bil leta 1843 v Rimu, kjer je ustanavljal stolico stare cerkvene slovanščine, 
doma na Dunaju pa ga je nadomeščal Miklošič, učil se je tudi angleščine, 
italijanščine, poznal je staroindijski knjižni jezik sanskrt. Po vrnitvi iz Rima je bil 
Kopitar imenovan za prvega kustosa dvorne knjižnice, Miklošič pa je postal tretji 
kustos. Hitro zatem je Kopitar zbolel in umrl, njegove naloge pa je sprejel in opravljal 
ravno Miklošič, podedoval je tudi njegovo službo cenzorja. Njegova naloga je bila 
skrbeti za politično ustreznost literarnih del, kot jo je zahteval Dunaj.  
 
Leta 1844 je Miklošič izdal svoje prvo strokovno delo, to je bila recenzija Boppove 
primerjalne slovnice, te strokovne objave so bile kasneje pogoj za zaposlitev v dvorni 
knjižnici. Naslednje leto je izšel tudi njegov etimološki slovar staroslovenskega jezika 
in Miklošič je zaslovel kot najboljši jezikoslovec tedanjega časa. Kritično je pisal tudi o 
besedilih stare cerkvene slovanščine.  
 
Leta 1848 je postal predsednik slovenskega društva Slovenija na Dunaju, ki je v 
svojem programu zahtevalo združitev vseh Slovencev v eno upravno enoto in to pod 
vodstvom avstrijskega cesarja, ter enakopravnost slovenskega jezika v javnem 
življenju. Istega leta je bil tudi izvoljen za poslanca v okraju Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah. Seznanil se je tudi z ministrom Francem Stadionom, ki ga je leto kasneje 
cesarju Francu Jožefu I. kot edinega kandidata predlagal za eno izmed stolic na 
dunajski univerzi, za področje slovanskega jezikoslovja in literature.  
 
Leta 1849 je bil imenovan za izrednega profesorja na dunajski univerzi. Tako je bil na 
dunajski univerzi potrjen študij slavistike. Miklošič je tudi dobitnik nagrade cesarske 
akademije za Primerjalno slovansko slovnico.  
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Leta 1849 je začel predavati na univerzi, kljub temu, da je še vedno delal v dvorni 
knjižnici, imenovali so ga v rednega profesorja, prav tako je postal redni član 
cesarske akademije znanosti, bil je med drugim izbran, da vodi prenovo učbenikov 
ob gimnazijski reformi. Poročil se je leta 1852, imel je dva sinova.  
 
Njegovo glavno, najpomembnejše in najodmevnejše delo je Primerjalna slovnica 
slovanskih jezikov, v katerem je prišel do novih spoznanj o glasoslovju, izgovorjavi, 
tvorbi imenskih in glagolskih debel, besedotvorju, skladnji. Skladnjo slovanskih 
jezikov je proučil na 900 straneh. Jezikoslovci še danes z zanimanjem pregledajo 
njegov Etimološki slovar slovanskih jezikov, še posebej zanimiv je zaradi obravnave 
tujk v slovanskih jezikih, zelo pritegnejo tudi poglavja o turškem jeziku. 
 
Med leti 1853 in 1865 je napisal štiri berila za poučevanje slovenščine v višjih 
gimnazijah. V prvem izmed beril za peti razred so slovenske pesmi, prevodi iz drugih 
jezikov, zgodovinski sestavki, naravoslovni prispevki, basni in pregovori. Miklošič je 
bil avtor petih prispevkov, med drugim so njegove Pripovedke iz češke zgodovine. 
Miklošičevo vodilo je bilo: »Piši, ako izpeljava ne brani, kolikor je moč, kakor 
govoriš«. V berilo so vključili še njegove poljske pregovore, prevod pesmi Lipa, kjer v 
pesmi pravi:« Prijatelj, sedi se pod mene, in oddahni si, ne bo te tukaj gorko peklo 
solnce, veruj mi…«, sledijo Severin Boetij in Nekatere izmed najznamenitejših reči v 
Carigradu, spomini na carigrajsko potovanje in obzidje, ki je branilo mesto. Tukaj 
Miklošič zapiše: »Kolikokrat bi divjaški narodi to mesto v oblast dobili, če tega obzidja 
bi ne bilo! Ali turška nemarnost vse razpadati pušča.« (Hojan, T. 2013). 
 
Berilo za 6. razred je izšlo leta 1854. Edino Miklošičevo delo tukaj je besedilo o 
vzhodni cesarici Cenobiji, ki je bila žena enega od vladarjev v rimskem cesarstvu. 
Bila je nasprotnica cesarja Avrelija, ki jo je premagal, sodili so ji v Rimu, ampak ji je 
bilo odpuščeno. 
 
Za 7. berilo leta 1858 je Franc Miklošič zbral srbske pregovore. Profesorji z berili niso 
bili zadovoljni, želeli so novo berilo, s katerim se bodo mladi seznanili s slovensko 
literaturo od starejših časov do takratnega. 
 
Berilo za 8. razred je izšlo v dveh delih leta 1865. Miklošič je napisal predgovor, v 
katerem razlaga njegovo vsebino. Zapisal je: »Zastran rabe pervega zgodovinskega 
dela tega berila treba opomniti, da ni bil sestavljalcu namen, da bi prebirali učenci vse 
poskušnje stare dobe; namislek mu je bil ta, da bi imeli učitelji poskušenj iz vzake 
dobe in iz vseh krajev slovenskih na izbor, ter da bi mogli učencem razlagati, kako je 
začela slovenščina v knjigi cvesti in kako se je razcvetala…Učiteljem in učencem pa 
se daje tako priložnost, nekdanjo neopiljeno slovenščino sedanji uglajeni primerjati in 
jo – popravljati.« (Miklošič, F.1865)  
 
O berilih se je že v času Miklošičevega življenja razpisal takratni pedagoški tisk. V 
Šolskem prijatelju je leta 1853 bilo zapisano: »Slovensko slovstvo pa kej veselo 
napreduje.  
 
Ravno je na svitlo prišlo Slovensko berilo za V gimnazijalni razred, ki ga je naš 
slovnoznani jezikoslovec Dr. Franc Miklošič sostavil. Berilo je lepo in mikavno in v 
čistem narodskem duhu, jezik pa je razumljiv in gladko teče.« (Šolski prijatelj, 1853) 
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Šolski prijatelj je leta 1855 tudi obveščal, da je Miklošič spet bil izvoljen za dekana 
modroznanskega oddelka in da pripravlja tretji del svoje slovnice Oblikoslovje. 
 
V reviji Učiteljski tovariš je Miklošič prvič bil omenjen v poročilu o njegovem berilu za 
osmi razred gimnazij. Tudi kasneje večkrat omenijo Miklošiča, in sicer ob izidu 
slovarja od črke L do R, potem je pa še omenjen kot avtor rokopisov za slovensko-
nemški slovar. 
 
Leta 1883 so Kmetijske in rokodelske novice objavile novico, da je Josip Marn 
dvajseti zvezek svojega Jezičnika posvetil Francu Miklošiču. Pedagoška revija 
Popotnik je leta 1883 obveščala, da je Franca Miklošiča srbski kralj Milan Obrenović 
ob njegovi 70-letnici odlikoval z velikim križem reda svetega Save. 
 
Leta 1885 so bile o Miklošiču tri novice, prva je bila, da je profesorski kolegij 
filozofske fakultete na dunajskem vseučilišču ob Miklošičevi upokojitvi predlagal za 
njegovega naslednika dr. Vatroslava Jagiča, naslednja je bila poročilo o 
Miklošičevem delu, in sicer o Slovarju šestih slovanskih jezikov. Potem so poročali o 
odlikovanju, ko mu je bavarski kralj podelil »Maksimiljanov red za umetelnost in 
znanstvo.« 
 
Ob njegovi smrti sta v Popotniku izšla dva prispevka: novica o njegovi smrti in še 
dodatek z zapisom, da je bil »orjak učenosti, ki je z vsestransko, fenomenalno 
učenostjo združeval uprav jekleno delavnost in spisal toliko učenih del in razprav, da 
se bode ime njegovo vedno svetilo med učenim svetom.« (Popotnik, 1891) 
 
Urednik Popotnika Mihael Nerat je nekaj tednov kasneje napisal dolg članek, v 
katerem med drugim pravi: »...a poleg žalosti nam napolnjuje srce ponos, da je bil ta 
mož Slovan – Slovenec, da je bil naš rojak, naše gore list…« (Popotnik, 1891).  
 
Zelo so ga zanimali tudi Romi, njihovo življenje, usoda in jezik. Z njimi se je ukvarjal 
dolgih 12 let, iskal je izvor njihovega jezika, še posebej so ga zanimale izposojenke iz 
drugih jezikov v času njihovih preseljevanj. Ukvarjal se je tudi z romskimi pravljicami 
iz Bukovine, preiskoval je njihova narečja v Galiciji, Sremu in Srbiji, njihova narečja je 
celo primerjal med seboj, naredil je tudi glasoslovno, besedoslovno in skladenjsko 
analizo romskih narečij.  
 
Gimnazija Ljutomer je leta 2013 izdala Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi 
raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski 
jezik zapisal Franc Miklošič. Pravljice spadajo med njegove znanstvene publikacije in 
imajo visoko vrednost za romsko kulturo. Pokrajina Bukovina je danes del Romunije, 
Moldavije in Ukrajine. V današnjih dneh se nam zdi tako daleč, kot da gre za neko 
čudežno deželo, v resnici pa je to dežela pašnikov, gozdov in še vedno se zdi, kot da 
je tam čas obstal nekje v daljni preteklosti. Bukov gozd je še vedno vez med 
preteklostjo in sedanjostjo.  
 
Pravljice so odraz romskega življenja in ljudi takratnega časa. Ob pripovedovanju 
otrokom je potrebna bližina skrbne roke odraslega, ampak lahko služijo za poučen 
primer, da ob primerni razlagi otroci lahko razumejo motive kaznovanja, tudi krutosti 
in so iz njih zmožni razumeti simboliko.  
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Kar se nam danes zdi nemogoče, je nekoč predstavljalo pomembno dejstvo 
človeškega življenja, zato Pravljice iz Bukovine ponujajo v razmišljanje in pogovor z 
otroki o obredni hrani, vodi, življenju, smrti. 
 
Ukvarjal se je tudi z albanskim jezikom, še posebej je izpostavil, katere slovanske 
besede so albanskega izvora in obratno.  
 
Našel je več kot 300 albanskih besed, ki so izvirale iz slovanskih jezikov. Ob 100-
letnici njegove smrti, leta 1991, so na Radiu Tirana predvajali oddajo o Francu 
Miklošiču.  
 
Leta 1883 je praznoval 70. rojstni dan, takrat je Anton Trstenjak napisal njegov 
življenjepis s pregledom vseh dotedanjih njegovih del. Anton Trstenjak se je rodil leta 
1853 na Krčevini pri Ormožu. Bil je učenec Miklošičeve slavistične šole in kasneje 
eden najzaslužnejših delavcev takratnega slovenskega gledališča. O Miklošiču je 
objavil zapis v Ljubljanskem zvonu, v katerem med drugim piše: 
 
»… Pa tudi sedaj, ko se je približal ta veseli god ter je naposled napočil, držal se je 
znanega izreka, narod, kateri svojih velikih mož ne časti, jih vreden ni. Ljubljansko 
mesto in ljutomerski trg sprejela sta ta list naše gore med svoje častne 
občane…voščili so mu na univerzi poslušalci sreče, čilosti, zdravja in mnogih let, da 
bi še dolgo mogel delati v prid slovanskim narodom in poučevati ukaželjne njih 
sinove, došle na Dunaj iz vseh stranij široširnega Slovanstva…« (Ljubljanski zvon, 
1883).  
 
Kljub dobremu zdravju pa je bil potem hitro upokojen, kajti takratni zakon ni 
dovoljeval službovanja po 70. letu. Od cesarja Franca Jožefa je za svoje zasluge na 
znanstvenem in šolskem področju prejel red železne krone. Franc Miklošič je zasedal 
visoke položaje v takratni družbi: večkrat je bil rektor dunajske filozofske fakultete, 
celo rektor dunajske univerze, dolga leta je bil tudi predsednik izpitni komisiji za 
srednješolske učitelje in član avstrijskega sveta za pouk.  
 
Bil je dobitnik naslova dvornega svetnika in viteškega reda Leopoldovega križa z 
dednim imenovanjem v avstrijski viteški stan, izvoljen je bil v dunajsko gosposko 
zbornico. 
 
Novico o njegovi smrti 7. marca 1891 so objavili skoraj vsi avstrijski časniku, pri nas 
pa prvi že 9. marca časopis Slovenec, za njim pa Slovenski narod in Ljubljanski zvon.  
 
V osmrtnici sta sinova zapisala. »Od neizmerni bridkosti potrta, naznanjata 
podpisanca prežalostno vest, da je njiju presrčno ljubljeni, nepozabni oče Njegova 
Prezvišenost preblagorodni gospod juris et phil.dr. Frančišek Miklosich… v soboto, 
dne 7. sušca 1891.l. ob ¼ na 9. uro zjutraj, po daljši bolezni, prejemši sv. Zakramente 
za umirajoče, v svojem 78 letu, blaženo v Gospodu zaspal… Frančišek vitez 
Miklosich in Moric vitez Miklosich.« 
 
V Ljubljanskem zvonu pa je bil objavljen naslednji zapis: »…Ne samo slovanska 
filologija žaluje ob grobu največjega svojega zastopnika in voditelja…Izbrišimo 
njegovo ime iz slavistike in potisnjena bode nazaj za skoraj pol stoletja…« 
(Ljubljanski zvon, 1891). 
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Miklošičeva zapuščina šteje 34 knjig, 108 razprav ter člankov. O njegovem življenju 
in delu lahko prebiramo v Miklošičevem zborniku Slavističnega društva Slovenije in 
kulturnega foruma Maribor, ki je izšel leta 1991 ob stoletnici njegove smrti, leta 1992 
pa je izšel tudi zbornik SAZU in Univerz v Ljubljani in Mariboru ob mednarodnem 
simpoziju o Miklošiču v Ljubljani. Ob 200-letnici rojstva Franca Miklošiča je leta 2013 
Gimnazija Ljutomer izdala Miklošičevo monografijo. 
 
V Slavische Bibliothek je Miklošič pozval Slovence: »…naj rajši zbirajo narodno blago 
in skrbijo za tisti jezik, ki jim ga je bog dal, ne pa, da se nevedni lovijo po 
prazgodovini Slovencev, o kateri ne moremo ničesar vedeti, in da skušajo ustvariti en 
sam enoten slovanski književni jezik, ne poznajo pa niti elementov jezikovne 
filozofije.  
 
Miklošič je vse svoje gradivo imel v oblasti in pri njegovem znanstvenem delu 
moramo občudovati zlasti strogo sistematičnost, metodičnost in eksaktnost…Izražal 
pa se je vedno skrajno kratko in jasno…« (Kolarič, R. 2013) 
 

 
1.4. Kulturna dediščina Franca Miklošiča v Ljutomeru in okolici 

 
 
1.4.1. Materialna ali snovna dediščina 
 

Profana kulturna dediščina (nepremična): 

 stavba Gimnazije Ljutomer, ki nosi ime Franca Miklošiča, 

 rojstna hiša Franca Miklošiča v Radomerščaku, 

 nekdanja Miklošičeva hiša v Ljutomeru (kjer je danes trgovina Snopje), 

 spominska plošča v Radomerščaku, 

 doprsni kip Franca Miklošiča v Ljutomeru, 

 Miklošičev trg v Ljutomeru, 

 grb viteškega reda 20. avgust 1864, 

 priznanje, s katerim Matica Slovenska priznava Miklošiču polnopravno članstvo, 

 medalja ob Miklošičevi 70-letnici, 

 plaketa ob izvolitvi za zunanjega člana rimske akademije leta 1888, 

 listki in zadolžnice za izposojo knjig, 

 zemljevid slovenskih dežel in pokrajin iz leta 1853, 

 rokopisi Franca Miklošiča, 

 ostanki knjige iz zasebne knjižnice Franca Miklošiča, 

 različni časopisni izrezki, 

 dokumenti iz gosposke zbornice avstrijskega državnega zbora, 

 zasebna korespondenca Franca Miklošiča, njegove žene in sinov, 

 zasebna korespondenca Franca Miklošiča z bratom, 

 spričevala, osebni dokumenti Miklošičevih sinov, 

 seznam Miklošičevih učencev ob 70. letnici, 

 računi Franca Miklošiča, 

 dokumenti iz spora Helfert-Windishgratz, 

 osmrtnica o smrti Franca Miklošiča v slovenskem jeziku, 

 seznam darovalcev vencev za pogreb Franca Miklošiča, 

 dokumenti zapuščinske obravnave po leta 1891 umrlem Francu Miklošiču. 
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1.4.2. Premična kulturna dediščina 
 
 

 Franc Miklošič – Pravljice iz Bukovine, 

 Franc Miklošič – Slovensko berilo za peti gimnazijalni razred, 

 Franc Miklošič – Slovensko berilo za šesti gimnazijalni razred, 

 Franc Miklošič – Slovensko berilo za sedmi gimnazijalni razred, 

 Franc Miklošič –Slovensko berilo za osmi gimnazijalni razred, 

 Franc Milošič – Primerjalna slovnica slovanskih jezikov, 

 Franc Miklošič – Recenzija Boppove primerjalne slovnice, 

 Franc Miklošič – Etimološki slovar slovanskih jezikov, 

 Franc Miklošič - Starocerkvenoslovansko-grško-latinski slovar, 

 Vabilo na odkritje Miklošičevega spomenika v Ljutomeru 1926, 

 Stegmüllerjev rokopis, ko je zakopal glavo Miklošičevega spomenika (1941), 

 Katja Šturm-Schnabl –Korespondenca Frana Miklošiča z Južnimi Slovani, 

 Znanstveno in javno udejstvovanje Franca Miklošiča, 746 posameznih        
dokumentov (Pokrajinski arhiv Maribor), 

 Miklošičeva monografija –ob 200-letnici rojstva, 

 Miklošičev zbornik –Kulturni forum Maribor 1991, 

 Miklošičev zbornik –Miklošičev simpozij 1992, 

 Zgodovinski listi (Splošna knjižnica Ljutomer, 2012), 

 Video Franc Miklošič –Človek in znanstvenik (Gimnazija Ljutomer), 

 Miklošičev kipec, ki ga podeljuje Gimnazija Ljutomer najuspešnejšim dijakom, 

 Miklošičeva razglednica kot izviren spominek z Miklošičeve domačije, 

 Miklošičevo vino, ki ga prideluje družina Vaupotič, lastnica njegove rojstne hiše, 

 Miklošičeva nagrada in priznanja na področju kulture, ki jih podeljuje Občina 
Ljutomer. 

 
 
 
1.4.3. Nesnovna nematerialna dediščina 
 

 Društvo za ohranitev in promocijo rojstne hiše Franca Miklošiča »Varuhi viteza 
besede« 

 Miklošičevi dnevi (znanstveni simpozij na Gimnaziji Ljutomer). 

 Miklošičev pohod: Po poteh kulturne dediščine: 10. junij 2017, odhod ob 09. uri 
zjutraj z Miklošičevega trga  v Ljutomeru. Pot je vodila preko Juršovke, Radomerja 
v Radomerščak do rojstne hiše Franca Miklošiča. Tam je bil kratek kulturni 
program, slavnostni govornik je bil dr. Felix J. Bister, zgodovinar in publicist. 
Pohod se je nadaljeval preko Cubra v Radomerje, kjer je Turistično društvo 
Železne dveri – Radomerje v prostorih gasilskega doma pripravilo razstavo s 
pokušino kmečkih dobrot (Prlekija on net, 2017). 

 Leto 2013 je bilo proglašeno za Miklošičevo leto. Občinski svet Občine Ljutomer 
je s posebnim svečanim postopkom in sklepom na eni od sej razglasil leto 2013 
za Miklošičevo leto, v želji, da bi s različnimi dogodki obeležili dvestoto obletnico 
Miklošičevega rojstva. 
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Stavba Gimnazije Ljutomer 
 
Poslopje je bilo zgrajeno leta 1895, nekoliko mlajša je telovadnica, skupaj sestavljata 
celoto. Stavba spada pod profano stavbno dediščino. (Register enot nepremične 
kulturne dediščine Slovenije. Ministrstvo za kulturo. 2012) 
 
V stavbi je 5. 9. 1963 stekel prvi dan pouka na gimnaziji. Leta 1982 se je 
preimenovala v Srednjo šolo družboslovne usmeritve Fran Miklošič. Leta 1988 šola 
dobi novo ime Srednja družboslovna in naravoslovna šola Frana Miklošiča Ljutomer.  
 
Leta 1992 šola spet dobi novo ime: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Leta 1993, 
ob 30-letnici obstoja Gimnazije, je bil odkrit doprsni kip, posvečen dr. Francu 
Miklošiču. 
 

 
Slika 1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (vir: osebni arhiv) 

 

Rojstna hiša Franca Miklošiča v Radomerščaku 
 
Stara kmečka domačija je bila zgrajena leta 1629, danes nosi naslov Radomerščak 
33. Na hiši je bila kasneje, to je leta 1927, odkrita spominska plošča, letnica na njej 
pa je leta 1926. Takratni časopisi so vabili na proslavo, časopis Kmečka moč je v 
prleščini pisal:  
 
»Ne daleč od Lotmerka v Radomerji je bio rojeni znani slovenski vučenjak Dr. Franc 
Miklošič. Ta vučenjak je jako dosta včino za slovenstvo… Letos pa njemi postavijo 
spominsko ploščo na njegovoj rojstni hiši. Slavnostno odkritje te spominske plošče se 
bo vršilo dne 7. avgusta predpoldne v Radomeršaki pri Lotmerki. Malokde čujemo kaj 
takšega, posebno v našoj Prlekiji. Zato zdaj  stembole pokažimo, kak znamo ceniti, 
spoštuvati delo naših prednikov …« (Smiljanić, I. 2015).  
 
Proslava je bilo pravo slavje, začela se je z jutranjo mašo, sledilo je slavje pred 
Miklošičevo rojstno hišo. Ploščo je priskrbel lastnik  rojstne hiše Marko Vaupotič, ki je 
postavil paviljon za godbenike in šotore za obiskovalce. V časopisih Slovenski 
gospodar in Slovenec so zapisali, kako izjemno dobro je uspela slovesnost.  
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Leta 1941 so Nemci želeli ploščo uničiti, vendar je Vaupotič zatrdil, da jo bo odstranil 
sam. Poprosil je zidarja in skupaj sta ploščo zakrila z malto in jo zazidala, torej sta jo 
skrila. Takrat je rojstno hišo svojega dedka prvič obiskala Miklošičeva vnukinja Dora 
Miklošič. 
 
 

 
Slika 2: Rojstna hiša Franca Miklošiča v Radomerščaku 33 (vir: osebni arhiv) 

 
 
 
Nekdanja Miklošičeva hiša v Ljutomeru (stala je na mestu, kjer je danes 
trgovina Snopje) 
 
 
Po letu 1819 se je njegova družina preselila v Ljutomer. Oče je kupil skromno, s 
slamo krito hišo, v njej je odprl gostilno, začel pa je tudi trgovati s soljo in kmetijskimi 
pridelki.  
 
Na žalost je ta hiša pogorela v velikem požaru leta 1827. Spominska plošča se 
nahaja na Miklošičevem trgu št. 1. 
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Slika 3: Hiša v Ljutomeru, v kateri je Miklošič preživel otroška leta (vir: osebni arhiv) 

 

 

 
Slika 4: Tabla s hiše, v kateri sta brata Miklošič preživela mladostna leta (vir: osebni arhiv) 
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Slika 5: Tabla z napisom, da se je v tej hiši kasneje odprla prva samopostrežna trgovina v Sloveniji 

(vir: osebni arhiv) 

 
 
Miklošičev trg  
 
 
Na Miklošičevem trgu se nahaja kapela sv. Florijana, ki je del obzidja ljutomerske 
cerkve, zgrajene leta 1736. Ravno pred to kapelico stoji kip Franca Miklošiča. 
Ljutomer je trg postal že leta 1265.  
 
Ideja o Zedinjeni Sloveniji je zaživela prav v Ljutomeru leta 1868, ko se je tu odvil prvi 
slovenski tabor. Prav na tem trgu je bila odprta tudi prva slovenska samopostrežna 
trgovina leta 1958. Leta 1905 je dr. Karol Grossman na tem mestu posnel kadre 
prvega slovenskega filma (Odhod od maše v Ljutomeru).  
 
Ljutomer je postal mesto leta 1927, v Miklošičevi mladosti je štel 600 prebivalcev. 
 
 
 



 Alen Nedeljko: KULTURNA DEDIŠČINA FRANCA MIKLOŠIČA IN UČNA POT OD LJUTOMERA DO RADOMERŠČAKA 
Magistrsko delo. Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani 

16 

 
Slika 6: Miklošičev trg v Ljutomeru (vir: osebni arhiv) 

 

 
Doprsni kip Franca Miklošiča v Ljutomeru 
 

Leta 2008 je bil razglašen za spomenik lokalnega pomena in spada pod spominsko 
dediščino. Na podstavku stoji marmorno doprsje Franca Miklošiča, izdelano in 
postavljeno leta 1926, avtor je Alojz Vodnik. Obnovljeno je bilo leta 1952. Doprsje 
stoji na Miklošičevem trgu v Ljutomeru.  

Slovesnost odkritja kipa na trgu pred ljutomersko cerkvijo sv. Janeza Krstnika je bila 
8. avgusta 1926. Najavljena je bila v številnih časopisih. Med proslavo je divjalo 
močno neurje, slavnostna govornika sta bila Rajko Nahtigal in Josip Tominšek. Temu 
kipu so leta 1941 nemški vojaki odbili nos in glavo ter jo odnesli na Kamenščak.  

Tam je te ostanke našel domačin Rudolf Stegmüller, jih odnesel domov in zakopal. V 
zemljo je dal tudi listek z zapisom: »V naročje zemlje izročam od nemških zločincev 
oskrunjenega spomenika glavo velikega Slovenca Franca Miklošiča, ki so ga Nemci 
8. majnika 1941 razbili in pozneje glavo odvrgli v gozd v jarek, kjer sem jo našel in jo 
rešil pred nemškimi zločinskimi rokami. R. Stegmüller, 12. V. 1941…« (Vrabl, 
1953:194).  

Doprsje je bilo ponovno najdeno in potem slavnostno odkrito 27. julija 1952. 
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Slika 7: Doprsni kip Franca Miklošiča na trgu v Ljutomeru (vir: osebni arhiv) 

 

 

Grb viteškega reda 20.avgust 1864 
 
 
»Naš največji slavist Fran Miklošič je bil kot eden najuglednejših učenjakov svojega 
časa, deležen tudi številnih odlikovanj. Avstrijski cesar Franc Jožef I. mu je zaradi 
uslug na področju znanosti in šolstva podelil z »Najvišjim dekretom« z dne 23. julija 
1863 viteški križ Leopoldovega reda.« (Otorepec, B. Miklošičev zbornik, 1991). 
 
Miklošič je viteško diplomo prejel 20. avgusta 1864. Na njej je narisan grb: v rdečem 
polju je zlat krilat lev z rdečim jezikom, spremljata ga dve srebrni zvezdi, zgornji 
vogali so modri. Na ščitu sta dva kronana šlema, iz krone desnega šlema se dviguje 
zlat krilati lev z rdečim jezikom, obrnjen je navznoter, iz krone levega šlema pa se 
dviguje srebrn panter, iz žrela in ušes mu bruhajo plameni. Pokrivali šlema sta na 
desnem v notranjosti rdeči, na levem pa modri, zunanjost je srebrna.  
 
Razlage grba so različne, ena med njimi je ta, da krilati lev predstavlja mogočnost, 
svobodo, številne dosežke, bogato knjižno zapuščino, panter pa bi lahko bil simbol 
Štajerske, vendar pa ima štajerski panter med ušesi dva rdeča rogova, tako da gre 
verjetno že za simboliko širše pokrajine in evropskosti. 
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Slika 8: Grb viteškega reda (vir: Muzej Ljutomer) 

 
 
 
Priznanje, s katerim Matica Slovenska Miklošiču priznava Miklošiču 
polnopravno članstvo 
 
 
Na priznanju je datum 3. december 1864. Slovenska matica je začela delovati 4. 
februarja 1864. Na pobudo mariborskih rodoljubov je bila ustanovljena s 
prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikov. Njihov namen je bil 
tiskanje zahtevnejših del iz različnih področij. Cesar Franc Jožef je osebno prispeval 
500 goldinarjev za njeno ustanovitev.  
 
Matica je imela poslovne stike z univerzami v Londonu in Peterburgu. Med obema 
vojnama je bila v konfliktih z oblastjo, po drugi svetovni vojni je prevladalo mnenje, da 
je Slovensko matico potrebno obdržati. Danes je to znanstvena in kulturna ustanova. 
V času, ko je Miklošič prejel priznanje Matice, je njen predsednik bil pravnik in politik 
dr. Lovro Toman. 

 
 

Medalja ob Miklošičevi 70-letnici 
 
 
»Medalja je iz brona in v prerezu meri 53 mm. Na njej je napis »Franciscus de 
Miklosich MDCCCLXXXIII. Izdelal J.Tautenhaym. Ohranjena je originalna šatulja, v 
kateri leži medalja (Maček, J. 2012). 
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Slika 9: Medalja ob Miklošičevi 70-letnici (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 

 

Plaketa ob izvolitvi za zunanjega člana rimske akademije leta 1888 
 
 
Plaketa je iz brona, dimenzije so 139 mm x 181 mm, prav tako v originalni šatulji 
(Maček, J. 2012). 
 

 
Slika 10:Plaketa ob izvolitvi za zunanjega člana rimske akademije (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 
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Listki in zadolžnice za izposojo knjig 
 
 
Največ ohranjenih teh listkov, na katerih je Miklošičev podpis, je za Cesarsko-kraljevo 
dvorno knjižnico v letih 1882 in 1892 ter za Knjižnico cesarske akademije znanosti 
(1890 in 1891), Miklošič si je knjige izposojal tudi v Cesarsko-kraljevi dvorni knjigarni, 
dokaz je listek iz leta 1888. 

 
 
 

 
Slika 11: Listek za izposojo knjig (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 

 

Gre za račun knjigarne Franz Suppan iz Zagreba za komisijsko prodajo 

Miklošičevega dela Monumenta serbica.  

 
 
Zemljevid slovenskih dežel in pokrajin Petra Kozlerja  
 
 
Prva izdaja je iz leta 1853. Na hrbtni strani zemljevida so Miklošičeve pripombe, 
pisane z roko: »Ossiach – Osoje, Zwanzigberg –Osojnica, Sattnitz- Soteska« 
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Slika 12: Zemljevid slovenskih dežel in pokrajin (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 

 

Rokopisi Franca Miklošiča 
 
 
Pismi ženi Ceciliji iz Ljubljane in Maribora v septembru 1857. Vsega skupaj je 
ohranjenih 12 pisem ženi med leti 1856-1859. To pismo je iz 20. septembra 1857.  
 
 

 
Slika 13: Miklošičevo pismo ženi Ceciliji (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 
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Ostanki knjige iz zasebne knjižnice Franca Miklošiča, ostala sta dva kosa 
 
 

Različni časopisni izrezki 
 
 

Dokumenti iz gosposke zbornice avstrijskega državnega zbora 
 
 
Zbranih je več tiskanih seznamov članov gosposke zbornice državnega zbora, 
okrožnica ob 40. obletnici prvega avstrijskega državnega zbora, s katero so 
nameravali počastiti poslance, ki so bil aktivni leta 1848 in še štirideset let kasneje. V 
tem seznamu je naveden tudi Franc Miklošič. V letih 1848 in 1849 je Miklošič v 
državnem zboru zastopal volilni okraj Sv. Lenart v Slovenskih goricah. Leta 1862 pa 
ga je cesar kot zaslužnega za državo, cerkev, znanost in umetnost imenoval za člana 
gosposke zbornice avstrijskega državnega zbora. (Maček, J. 2012) 
 
 
Zasebna korespondenca Franca Miklošiča, njegove žene in sinov 
 
 
Ohranjenih je sedem pisem, naslovljenih na Franca Miklošiča. Tri izmed njih so 
pisma tete Miklošičeve zaročenke Cecilie von Eichenfeld. Teta piše o Ceciliji in torej 
poroča Miklošiču. Ohranjenih je že prej omenjenih 12 ženinih pisem. Oče Eichenfeld 
čestita hčerki za rojstni dan in ji želi »vso srečo življenja na strani tebe ljubečega  in 
od tebe vroče ljubljenega soproga«. Ko mama piše Ceciliji, hčerkinega moža naziva 
»Miklosich«. (Maček, J. 2012) Ohranjenih je tudi sedem pisem sina Franza, ko prosi 
očeta za denarno podporo.  
 
Oče Miklošič jo je vedno takoj po prejemu pisma nakazal. Obstaja 280 pisem, 
dopisnic, kartic, vizitk in telegrafov med bratoma, torej sinovoma Franca Miklošiča. 
Dopisovanje pred letom 1891 je pogosto tudi o Miklošiču. Franz poroča bratu, da 
očeta muči revmatizem, na široko se obveščata o očetovi 70. letnici.  
 
Franz se je okužil s sifilisom in sam tega ni upal povedati očetu, zato je brata prosil, 
da naj mu on to zelo previdno pove. Iz pisem avgusta 1885 izvemo, da so bili na 
počitnicah z očetom v Bad Ischlu. Pismo iz leta 1889 poroča, da se oče zdravi v 
Karlovih Varih. Zadnje pismo 3. marca 1891 razkriva zdravstveno stanje Franca 
Miklošiča nekaj dni pred smrtjo. Po Miklošičevi smrti obstaja več kot 100 
dokumentov, naslovljenih na sina Moriza. Na očeta Franca se nanaša pismo 
Vatroslava Jagića, ki sprašuje, kaj se bo zgodilo z Miklošičevo zasebno knjižnico. 
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Slika 14: Miklošičevo pismo sinu Morizu (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 

To je pismo sina Franca, ki poroča bratu Morizu, da se zdravstveno stanje očeta 

izboljšuje. Pismo je datirano na 22. 12. 1884.  

 

Spričevala, osebni dokumenti Moriza in Franza Miklosicha, Miklošičevih sinov 
 
 
Ohranjenih je 19 spričeval Moriza Miklosicha od osnovne šole do gimnazije, tudi 
maturitetno spričevalo, potrdilo o sprejemu na študij prava na dunajski univerzi, 
zdravstveno spričevalo, rojstni in krstni list Franza Miklosicha, rojenega 10. 2. 1855, 
izstavljen je bil leta 1919, obstaja še tudi smrtni list Franza Miklosicha na datum 29. 
3. 1923. 

 
Seznam Miklošičevih učencev, izdan ob njegovi 70. letnici 
 
 
Seznam obsega 3 A4 strani imen in priimkov, na njem je 132 učencev, najbolj znani 
med njimi so: Vatroslav Jagić, Matija Valjavec, Fran Celestin, Matija Murko. 
Računi Franca Miklošiča 
 
 
Ohranjenih je 36 računov za nakup obleke, kurjave, očal. Iz njih lahko ugotovimo, da 
je Miklošič kupoval in nosil samo angleške obleke, (račun iz leta 1888) kuril pa je s 
premogom iz Nemčije. 
 



 Alen Nedeljko: KULTURNA DEDIŠČINA FRANCA MIKLOŠIČA IN UČNA POT OD LJUTOMERA DO RADOMERŠČAKA 
Magistrsko delo. Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani 

24 

 
Slika 15: Račun Franca Miklošiča (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 
To je račun List & Francke – knjigarne in antikvariata iz Leipziga za prodajo 
Miklošičevih knjig.  

 

 
Slika 16: Zahvala Francu Miklošiču (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 

 
 
Gre za zahvalo članic Patriotičnega pomožnega društva Rdečega križa za Spodnjo 
Avstrijo (15. junij 1882). Zahvalile so se Francu Miklošiču, kot članu oz. podporniku. 
Ženskemu društvu RK je prispeval 20 goldinarjev. 
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Dokumenti iz spora Helfert-Windishgratz 
 
 
Tukaj je Franc Miklošič bil razsodnik. Zgodovinar Helfert je za svojo zgodovino 
Avstrije po letu 1848 dobil od knezov Windishgratzov gradivo iz njihovega 
družinskega arhiva, knez Windishgratz pa je, ko je rokopis že bil končan,  zahteval, 
da se iz knjige izločijo vsa mesta, kjer je prisotno gradivo o Windishgratzih. Helfert je 
temu nasprotoval, za razsodbo so ustanovili poseben kolegij, predsednik le-tega je 
bil Franc Miklošič. Njegov glas je bil odločilen in razsodili so za Helferta. 

 
 

Pravljice iz Bukovine 
 
 
Ob raziskovanju romskega jezika je Franc Miklošič v izvirni obliki in z medvrstičnim 
prevodom v latinski jezik zapisal Pravljice iz Bukovine. Gimnazija Ljutomer je s 
prevodom romskih pravljic, zbranih v Miklošičevem delu Uber die Mundarten und die 
Wanderungen der Zigeuner Europa's želela obeležiti 200. letnico rojstva rojaka in 
vzornika ter prispevati k ohranitvi romske kulturne dediščine.  
 
Gimnazija je v tem projektu sodelovala z red. prof. dr. Albino Nećak-Luk z Oddelka 
za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je pomagala 
uresničevati idejo o poslovenjenju Miklošičevih romskih zapisov in Gimnaziji Ljutomer 
zaupala še nepreveden romski opus. Knjiga vsebuje 15 ilustriranih romskih pravljic, 
13 jih je prvič prevedenih v slovenski jezik.  
 
To so pravljice z naslovi: Vse pride na dan, Žrebiček, Prelisičeni zmaj, Videc, Princ, 
njegov dvojnik in Anastazija Prekrasna, Kokoš, ki nese diamantna jajca, Tekmeca, 
Krilati junak, Ukročena amazonka, Lepi Peter, Kaznovana mati, O revnem in 
bogatem bratu, Ukleto mesto, Ljubosumni soprog, Vragu obljubljen.  
 
Pravljice so zanimive zaradi tega, ker nam odstirajo romsko življenje brez 
olepševanja, so podoba nekih ljudi in nekega časa. Pod vodstvom učitelja bi jih lahko 
uporabili tudi v razredu. V teh pravljicah so številni preobrati, napeti prizori, 
nemalokrat tudi prepredeni z nasiljem in kaznovanjem, o čemer se mora učitelj z 
učenci ob morebitni obravnavi seveda pogovoriti. V pravljicah je tudi ogromno 
simbolike, ki ponuja številna izhodišča za pogovor, npr. hrana, mladenka, voda, smrt, 
čudežni zaklad.  
 
Zanimivo bi bilo opazovati učenčevo dojemanje divjosti, neukročenosti, 
neposlušnosti, kaznovanja in tudi krutosti. Ob vodenem razgovoru in vrednotenju bi 
učenci lahko zapisali sestavek in primerjali te motive v romski preteklosti in v današnji 
družbi.  
 
Menimo, da bi v razredu lahko obravnavali pravljico Lepi Peter. Pravljica je kratka, 
zanimiva, ima napeto dogajanje, tipične pravljične lastnosti, npr. Nekoč je živela 
ovdovela žena, ki je imela sina edinca. V tej pravljici se prav tako pojavijo skrivnostna 
bitja, npr. zmaj z dvanajstimi glavami, nenavadni dogodki: mati mrtvega sina oživi, ko 
se ga dotakne z listom. Konec je srečen, kajti Lepi Peter vzame cesarjevo hčer za 
ženo, postane kralj, tako so živeli in morda živijo še danes. 
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Slika 17: Pravljice iz Bukovine (vir: Gimnazija Ljutomer) 

 
 

Miklošičeva berila za gimnazije 
 
 
V letih pred 1848 so bile gimnazije pri nas šestrazredne, za študij na univerzi sta bila 
potrebna še dva letnika liceja s poudarkom na filozofiji. V tistem času so gimnazije že 
bile v Ljubljani, Novem mestu, Celovcu, Mariboru, Celju, Gorici, Kopru, Trstu in Idriji. 
Liceji so bili v Ljubljani, Celovcu in Gorici. Stolici za slovenski jezik sta bili na licejih v 
Ljubljani in v Gradcu. »V letu 1848 je prosvetno ministrstvo izdalo odlok deželnim 
oblastem, naj bo na vsaki gimnaziji  v tistem delu dežele, kjer večina prebivalcev ne 
govori nemščine, njihova materinščina neobvezen šolski predmet (Hojan, T. 2013).  
 
Leta 1949 so gimnazije dobile še dva letnika in postale so realke. Z gimnazijskim 
Osnutkom je slovenščina dobila pomembno vlogo. Učni načrt je določal, da učenci 
berejo domača besedila. Miklošič je pri tedanji reformi šolstva aktivno sodeloval. 
Josipu Muršcu je pisal, da se bo lotil pisanja berila za slovenske gimnazije. Minister 
Thun je 7. julija 1852 pozval Miklošiča, da pripravi berilo za višje gimnazijalne 
razrede. Gradivo  mu je pomagal zbirati Ivan Navratil. 
 
 
Berilo za peti gimnazijalni razred je izšlo na Dunaju leta 1853. V berilu je 16 
slovenskih pesmi, 9 prevodov iz slovanskih jezikov  in 40 različnih beril. V njem je že 
prej omenjena pesem Lipa, ki bi lahko bila primerna za obravnavo v osnovni šoli, saj 
iz nje lahko prepoznavamo značilnosti takratnega jezika, posebnosti besedišča, 
narečje, rime, motivov in simbolike. 
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V šestem berilu je le 9 pesmi in 36 drugih besedil. 
 
Primerna za obravnavo v osnovni šoli bi bila zgodba o Cenobiji, ženi enega od 
vladarjev v rimskem cesarstvu, ki se je bojevala proti cesarju Avreliju. S pomočjo 
tega besedila bi raziskali zgodovinske okoliščine dogajanja. 
 
Sedmo berilo ima 5 pesmi in 31 besedil, največ je zgodovinskih sestavkov, nekaj je 
tudi prevodov iz srbščine, češčine, ruščine in nemščine. 
 
Zanimivi in primerni za obravnavo v osnovni šoli bi bili srbski pregovori, s pomočjo 
katerih bi lahko spremljali razlike v odnosu do življenja med narodoma. 
 
Berilo za osmi razred je izšlo šele leta 1865, kajti avstrijske učiteljske oblasti so 
preprečevale, da bi slovensko slovstvo in njegova zgodovina vstopilo v šole.  
 
 

 
 
 
To berilo je iz dveh delov, naslov prvega je zgodovina, naslov drugega dela pa je 
Izgledi iz sedanje slovesnosti. V berilu so prispevki iz staroslovenščine, Brižinskih 
spomenikov, Stiškega rokopisa ter besedila protestantskih piscev, sledijo še France 
Prešeren, Matevž Ravnikar, Jernej Kopitar, Anton Martin Slomšek ter drugi. V 
drugem delu berila so pesmi in poučni sestavki.  
 
V berilu sta dve srbski pripovedki,  prevod Karadžičevega besedila šege serbskega 
naroda. Za uporabo v sedanji osnovni šoli bi lahko obravnavali pregovore iz Istre ali 
vraže Primorskih Slovencev.  
 
Kritike tega berila niso bile pozitivne, očitali so mu preprostost, vendar je bilo zelo 
hitro razprodano in v novi izdaji je Navratil dodal še nekaj izvirnih spisov. Kljub zelo 
ostri Kermaunerjevi kritiki, ko berilu pravi »ta krparija, nazvana berilo« (Hojan, T. 
2013) in »tukaj se nam slovensko slovstvo  nalašč od uborne strani kaže…«, so se ta 
berila uporabljala vse do izida Sketovih čitank leta 1887. 
 
 

Naslov Primernost besedila za obravnavno 
v razredu 

Pravljica Lepi Peter in druge pravljice 
o Romih 

Slovenščina in Družba, 2. in 3. triada 

Pregovori, vraže in reki  Slovenščina in Družba, 2. triada 

Pesem Lipa Slovenščina, 3. triada 

Zgodba o Cenobiji  Zgodovina, 3. triada 
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Slika 18: Miklošičeva berila in slovnice (vir: rojstna hiša Franca Miklošiča) 

 
 
 

Primerjalna slovnica slovanskih jezikov 
 
 
V svojem najobsežnejšem delu, Primerjalni slovnici slovanskih jezikov, ki je 
sestavljena iz štirih delov, Miklošič izhaja iz starocerkvenoslovanskih temeljev. 
 
To slovnico je ustvarjal 30 let, prva knjiga je izšla leta 1852, v njej se ukvarja z 
glasoslovjem, druga knjiga je izšla leta 1852 in obravnava oblikoslovje, v tretji iz leta 
1875 besedotvorje, v četrti iz leta 1868-74 pa skladnjo. V slovnici primerja značilnosti 
slovanskih jezikov, npr. besede: voda, sneg, zima, bor, javor, uho, nos so značilne za 
vse slovanske jezike, beseda brati pa izhaja iz latinske besede »ferre«, zato moramo 
primerjati korena »ber« in »fer«.  
 
Raziskoval je slovansko besedje, zanimalo ga je, kako so si sosednji jeziki izposojali  
slovanske besede  in kako so besede iz drugih jezikov, Miklošič jih je imenoval tujke,  
živele v slovanskih jezikih. Besedotvorje, v katerem je iz vseh slovanskih jezikov 
izpostavil večino tvorbnih tipov, in skladnja, ki obsega gradivo slovanskih jezikov in 
obravnava besedne oblike, sta ohranila pomembno znanstveno vrednost še dolgo po 
Miklošičevi smrti, leta 1926 sta bila celo ponovno izdana.  
 
V tej slovnici so slovanski jeziki vzporedno postavljeni eden ob drugega, tudi ob 
starocerkveno slovanščino in tudi z indoevropskimi jeziki. Miklošič je upošteval 
zaporedje obravnavanih jezikov, sorodnosti med njimi in njihov odnos do 
starocerkvene slovanščine. 
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Recenzija Boppove primerjalne slovnice iz leta 1833  
 

To je Miklošičevo prvo jezikoslovno besedilo. Miklošič se je zgledoval po oceni 

Eugena Burnoufa, omejil se je na slovanske jezike, razmišljal je v smeri, da slovanski 

jeziki prispevajo k preučevanju sanskrta. Po njegovem mnenju si je Bopp »pridobil 

pravico do najiskrenejše zahvale vsakega Slovana, ki ljubi svoj jezik« (Miklošičev 

zbornik, 1991).  

Miklošič je ugotovil, da je Bopp videl in vedel več kot Josef Dobrovsky. Miklošič je 

dodal še etimološke razlage in spregatev v starocerkvenislovanščini, primerjalno 

jezikoslovje pa se je razvijalo še naprej, z njim pa tudi slovanska slovnica. Miklošičev 

jezik v recenziji je realen, zgrajen logično, jasno in razumljivo, njegove povedi in 

stavki so spoštljivi in razumni, kar lahko pripisujemo odlični Kopitarjevi šoli. 

 
 
Etimološki slovar slovanskih jezikov  
 
Je iz leta 1866, jezikoslovci in zgodovinarji ga uporabljajo še danes, saj gre za 
pregled prvega etimološkega obdobja v slovanskem jezikoslovju. Miklošič je podprl 
Kopitarjevo Panonsko teorijo, ki govori o tem, da je starocerkvena slovanščina  
nastala na območju današnje Panonije in ne na bolgarsko-makedonskem jugu, kot 
so nekateri prej predvidevali.  
 
 
 

 

 

Slika 20: Miklošičeve slovnice (vir: 
rojstna hiša Franca Miklošiča) 

Slika 19: Miklošičeve slovnice (vir: rojstna 
hiša Franca Miklošiča) 
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V tem slovarju razlaga, da se je med različnimi imeni za mesec september (npr. 
malomašnik, miholščnik) uveljavilo ime kimavec in to zato, ker živina, ki jo 
nadlegujejo obadi in muhe, nemirno kima sem in tja. (Enciklopedija Slovenije 1991) 

 
 

Starocerkvenoslovanski-grško-latinski slovar  
 
 
Miklošič ga je izdal leta 1850 na podlagi 53 različnih virov. Prav on je tudi izdal 
srednjeveške grške  cerkvene in posvetne listine. 
 
 
 
Osmrtnica o smrti Franca Miklošiča v slovenskem jeziku  
 
 
Objavljena je bila na Dunaju 7. marca 1891. »Od neizmerni bridkosti potrta, 
naznanjata podpisanca prežalostno vest, da je njiju presrčno ljubljeni, nepozabni oče 
njegova Prevzvišenost preblagorodni gospod juris.et.phil.dr. Frančišek vitez 
Miklosich, Nj. Ces. in kr. apost. Veličanstva pravi tajni svetnik, vitez avstr. ces. reda 
železne krone II.vrste, avstr. ces. Leopoldovega reda, posestnik častnega znamenja 
za znanost in umetnost…bivši rektor in redni javni profesor dunajskega vseučilišča… 
v soboto, dne 7. sušca 1891…blaženo v gospodu zaspal…« Podpisnika pod 
osmrtnico sta sinova Frančišek in Moric. 
 
 
 

 
Slika 21: Osmrtnica ob Miklošičevi smrti (vir: Pokrajinski arhiv Maribor) 
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Seznam darovalcev vencev za pogreb Franca Miklošiča 
 
 
Rokopis vsebuje seznam 31 darovalcev, slovenski sta društvi Slovenija z Dunaja  in 
Zarja iz Gradca, darovala sta tudi Karel Štrekelj in Matija Murko. 

 
 

Dokumenti zapuščinske obravnave po leta 1891 umrlem Francu Miklošiču 
 
  
Med drugim obstaja seznam  premoženja in njegova ocenitev, seznam in ocenitev 
njegove zasebne knjižnice, račun za pogreb in korespondenca z dediči v Mariboru in 
Ljutomeru. 
 
 
Vabilo na odkritje Miklošičevega spomenika v Ljutomeru leta 1926 
 
 
Na njem piše, da se bo spomenik odkril 8. avgusta leta 1926 v Seršenovem logu, kjer 
bo tudi veselica s sporedom: godba, petje, mrzla kuhinja, pijača, prleška zabava in 
igra. Na prireditev je vabil dr. Matej Senčar. 
 
 
 

 
Slika 22: Vabilo na odkritje spomenika (vir: rojstna hiša Franca Miklošiča) 

 

 

 



 Alen Nedeljko: KULTURNA DEDIŠČINA FRANCA MIKLOŠIČA IN UČNA POT OD LJUTOMERA DO RADOMERŠČAKA 
Magistrsko delo. Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani 

32 

Stegmüllerjev rokopis 
 
 
Domačin Rudi Stegmüller je zakopal odlomljeno glavo in nos Franca Miklošiča, poleg 
je položil to pisanje, ki je danes na ogled v ljutomerskem muzeju: »V naročje zemlje 
izročam od nemških zločincev oskrunjenega spomenika glavo velikega Slovenca, 
Franja Miklošiča, ki so ga Nemci 8. majnika1941 razbili in pozneje glavo vrgli v gozd 
v jarek, kjer sem jo našel…« 
 
 

 
Slika 23: Stegmüllerjevo pismo (vir: Muzej Ljutomer) 

 

 
Korespondenca Frana Miklošiča z Južnimi Slovani  
 
 
Katja Sturm-Schnabl je v knjigi zbrala in uredila neverjetnih 634 dokumentov iz časa 
od 1833 do 1891. Delo je izšlo ob 100-letnici smrti Franca Miklošiča, izdal ga je 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, projekt je denarno podprla tudi takratna 
Skupščina občine Ljutomer.  
 
V korespondenco med drugim sodijo Stanko Vraz, Jernej Kopitar, Janez Bleiweis, 
Matija Valjavec, Petar Petrović Njegoš, Vatroslav Jagić, Fran Levstik, Anton Martin 
Slomšek, Ivan Macun, Karel Štrekelj, Franjo Rački, Dura Daničić, Vuk Stefanović 
Karadžić in številni drugi, največ pisem sta si izmenjala z Vatroslavom Jagićem. 
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Slika 24: Korespondenca Frana Miklošiča z južnimi Slovani (vir: Gimnazija Ljutomer) 

 

 

Miklošičeva monografija ob 200-letnici rojstva Franca Miklošiča (izdala 
Gimnazija Ljutomer 2013 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Maribor) 
 
 
V monografiji so zbrani strokovni in znanstveni članki številnih domačih in tujih 
strokovnjakov. V njih avtorji razpravljajo o Miklošiču kot človeku in znanstveniku, o 
njegovem graškem in dunajskem obdobju, o Dunaju v času rektorja Miklošiča in 
župana Seillerja, o Miklošiču in Poljakih, o genetski klasifikaciji zahodnoslovanskih 
jezikov, o Supraseljskem zborniku, o italijanskem gradivu v njegovi primerjalni 
slovnici, pogled o njegovih delih z današnje perspektive, o glagolih v njegovi 
Primerjalni skladnji slovanskih jezikov, o gradivu  v gimnazijskih berilih, o položaju 
prekmurščine v Miklošičevem času, o Miklošičevi predstavi v slovanski dialektologiji, 
o sklanjatvah pri Miklošiču primerjalno z govori Štajerskih Slovencev v Avstriji, o 
prleškem besedju iz pomenskega polja človek v Miklošičevih slovarskih delih, o 
besedotvorni motivaciji in sinhrono manj ali neproduktivnih  obrazilih, o Miklošiču v 
pokrajinskem arhivu Maribor, o metodologiji jezikoslovnega vidika raziskovanja 
romščine, o Miklošiču kot cenzorju knjige Poezije dr. Franceta Prešerna (1847), o 
Miklošičevem prikazu imperativa, o Miklošiču kot albanologu, v dodatku pa še 
primerjava fonološke ravnine govorov Ljutomera v Sloveniji in Banfija na Hrvaškem. 
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V letu 2013 je Gimnazija Ljutomer obeležila svojo 50. letnico, odkrili so Miklošičev 
doprsni kip, pripravili svečano akademijo, organizirali znanstveno konferenco, na 
kateri se je, kot smo že omenili, razpravljalo o aktualnih slavističnih vprašanjih iz 
Miklošičeve jezikovne zapuščine in potem so izdali še Miklošičevo monografijo.  
 
 

 
Slika 25: Miklošičeva monografija (vir: Gimnazija Ljutomer) 

 

 

Miklošičev zbornik ob stoletnici smrti Franca Miklošiča (Kulturni forum Maribor 
1991 in Slavistično društvo Slovenije) 
 
 
Zbornik je uredil Viktor Vrbnjak. V uvodniku je Viktor Vrbnjak med drugim zapisal: 
»…Svojih velikih mož se narodi spominjajo po navadi po njihovim rojstnih obletnicah. 
Za Miklošičevo stoto obletnico rojstva 1913 so na slovenskem Balkanu rožljali z 
orožjem, pred vrati je bila svetovna vojna. Za stoletnico smrti 1991 je spregovorilo 
orožje.  
 
Svetovni simpozij o Franu Miklošiču v Ljubljani je bil pod vtisom vojne in strahu, da 
bo prizadeta tudi tista kulturna dediščina, ki so jo ustvarili naši veliki možje. Tuja roka 
leta 1941 ni pomišljala, da ne bi odstranila Miklošičevega spomenika, postavljenega 
leta 1926 v Ljutomeru. Bratska roka je pred kratkim poskušala odstraniti vse, kar v 
narodu priča o njegovi nacionalni identiteti. Tako mi slavimo velike ljudi.« 
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V zborniku so članki Stanislava Hafnerja o Miklošičevem življenju in delu, Vasilija 
Melika o Miklošičevem času, Viktorja Vrbnjaka o Kulturni podobi slovenske Štajerske 
na prelomu iz 18. v 19. stoletje, Staneta Grande o Miklošiču v revolucionarnem času 
leta 1848, Katje Sturm – Schnabl o 70. letnici Miklošičevega rojstva v odbranih 
pismih, Antona Trstenjaka Miklošič v rokopisih, Boža Otorepca Viteška diploma 
Franca Miklošiča, Martine Orožen Franc Miklošič–raziskovalec obredne 
terminologije, Marka Jesenška Slovensko gradivo v Miklošičevi primerjalni skladnji, 
Ignacija Vojeta Pomen Miklošičevih študij in izdaj virov za preučevanje zgodovine 
južnoslovanskih narodov, Mateta Šimundića Franc Miklošič i hrvatska narodna 
balada  Hasanaginica, Bernarda Rajha Slovenski knjižni jezik in Fran Miklošič, 
Tatjane Hojan Miklošič in slovenska gimnazijska berila, Marije Stanonik O slovstveni 
folklori v obdobju slovenske romantike ter Mirka  Nidorferja Miklošičeva bibliografija. 
 
 
Miklošičev zbornik 
 
 
Gre za gradivo simpozija, ki se je od 26. do 28. junija odvijal v Ljubljani. Praznovanje 
stotega spominskega dneva Miklošičeve smrti leta 1891 je sovpadlo z uresničenjem 
ideje o Združeni Sloveniji iz leta 1848, pri kateri je sodeloval tudi sam Miklošič. Na 
simpozij se je odzvalo 99 znanstvenikov iz Evrope in Amerike. Članki so napisani v 
desetih jezikih, 25 jih je v slovenščini, trije so avstrijski, sledijo pa še makedonski, 
nizozemski, angleški, kosovski, nemški, madžarski, romunski, poljski, ruski, češki, 
albanski, francoski in črnogorski.  
 
V prvem delu zbornika je zastopana starocerkvena slovanščina, potem etimološki 
slovar, v tretjem delu besedotvorje, v četrtem slovnične in skladenjske kategorije, v 
petem jezikoslovje, v šestem raziskovanje različnih jezikov, v sedmem narečjeslovje, 
v osmem delu je literarna zgodovina, v devetem zgodovinopisje, na koncu zbornika 
pa je Toporišičev dopis vladam Nemčije, Francije in Anglije z obsodbo agresorskega 
napada jugoslovanske vojske na Slovenijo.  
 
Ob tem lahko ugotovimo, kako kritično so se slovenski umetniki, znanstveniki in 
literati  vedno odzivali na aktualna dogajanja v naši državi.  

 
 
 

Zgodovinski listi (Splošna knjižnica Ljutomer 2012) 
 
 

Avtor prispevka o Francu Miklošiču je Rafael Pavličič. Ugotavlja, je priimek Miklošič 
imenskega izvora in je nastal iz osebnega imena Miklavž, v prleškem narečju Mikloš, 
torej sv. Nikolaj, ki v mesecu decembru obdaruje pridne otroke. Priimek obstaja že v 
15. stoletju. Prvi Miklošič iz tega rodu je bil Urban in se je priženil v ljutomersko 
župnijo, ko se je leta 1769 poročil z Nežo, vdovo po Juriju Kosiju. 
 
Jurij Miklošič, Frančev oče, se je rodil na Radomerščaku leta 1789. Leta 1813 se je 
poročil z Marijo Zobovič, ki je izhajala iz premožne vinogradniške družine. Še v istem 
letu kot je bila poroka njegovih staršev, se je rodil Franc Miklošič, starša sta poleg 
njega imela še tri otroke.  
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Članek je opremljen s fotografijami številnih zanimivih dokumentov, kot so: stran iz 
urbarja, ki navaja priimek Miklošič, vpis poroke vdovca Urbana Miklošiča in Marije 
Zobovič iz leta 1778, rodoslovno deblo Miklošičev, popis premoženja po umrlem 
Janezu Miklošiču leta 1798, vpis krsta Jurija Miklošiča 1789, licitacijski zapisnik za 
vino iz leta 1883, kot kupec je sodeloval tudi Jurij Miklošič, zapis ene od tožb Jurija 
Miklošiča s tržani leta 1841, začetek zapisnika pobudnikov Miklošičeve obletnice 
1882, vabilo na odkritje Miklošičevega spomenika v Ljutomeru 1926, Stegmüllerjevo 
pismo, ko je zakopal glavo Miklošičevega spomenika leta 1941. 
 
 

 
Slika 26: Zgodovinski listi 2012 (vir: Knjižnica Ljutomer) 

 

DVD video Franc Miklošič-človek in znanstvenik 
 
 

V letu 2013 je Gimnazija Franca Miklošiča iz Ljutomera, kot smo že zapisali, 
organizirala številne dogodke in aktivnosti, pomemben prispevek k ohranjanju 
spomina na Franca Miklošiča je tudi dokumentarni film o njem.  
 
V videu je prikazana Miklošičeva življenjska pot, ki se je začela v majcenem 
Radomerščaku in ga potem popeljala v svet, v vsakem izmed krajev, kjer je živel, je 
pustil nepozaben pečat, od Ljutomera, Varaždina, Maribora, Gradca in Dunaja.  
 
Film je v prvi vrsti namenjen slovenskim šolarjem, v filmu sodelujejo zgodovinarji in 
profesorji slovenščine in predstavljajo pomen in dela Franca Miklošiča. Z ogledom 
tega filma spoznavamo osebnost in pomen velikega jezikoslovca Miklošiča. Zanimivo 
je, da obstaja tudi različica v nemškem jeziku, ki lahko služi za učenje in utrjevanje 
nemščine. 
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Miklošičev kipec podeljuje Gimnazija Ljutomer najuspešnejšim dijakom. Po 48. členu 
Šolskih pravil Gimnazije Ljutomer, dijak, ki v četrtem letniku na splošni maturi doseže 
30 ali več točk oziroma na poklicni maturi 22 ali več točk, prejme kipec dr. Franca 
Miklošiča. Kipec je delo akademske slikarke in kiparke Irene Brunec Tebi in je izdelan 
iz mavca. Kipec dr. Franca Miklošiča prejme tudi izredno uspešen dijak, ki se je v 
času štiriletnega šolanja izkazal na šolskih in obšolskih dejavnostih in s svojim 
uspehom prispeval k dvigu ugleda šole.  
 
Predlog o prejemu kipca predlaga dijaška skupnost, učiteljski zbor ali ravnatelj. 
Predlog potrdi z večino glasov učiteljski zbor. Podelitev se izvede na javni prireditvi 
ob podelitvi maturitetnih spričeval (Šolska pravila gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer, 2013). 
 
 
Miklošičeva razglednica 
 
 
Prav tako od avgusta 2016, natisnjenih jih je bilo 1000 ob občinskem prazniku 
Občine Ljutomer. Na njej je rojstna hiša, v ozadju grb in izdajatelj Društvo Varuhi 
viteza besede. 
 
 
Miklošičevi dnevi 
 
 
Tradicionalni Miklošičevi dnevi, ki jih na Gimnaziji Ljutomer pripravljajo v mesecu 
novembru že od leta 2004, ohranjajo spomin na jezikoslovca Franca Miklošiča, po 
katerem nosi ime gimnazija. Prikazujejo ustvarjalnost mladih, opozarjajo na občutljiva 
in zanimiva vprašanja preteklosti, sedanjosti, usmerjajo v prihodnost, krepijo 
medkulturni dialog, nadgrajujejo znanje materinščine.  
 
Tematika je vedno zelo aktualna: Jezik v stiku, Meje domovine in sodobne migracije, 
Jezik živi, Jezik-izziv časa in okolja, Jezik v umetnosti in znanosti: kemijska 
karcinogeneza, prosta energija, Računalniška simulacija-strokovni termini ali 
zanimiva zgodba? Pišemo zgodovino, razvijamo slovenski jezik 
 
 
Miklošičevo vino  
 
 
Obiskovalci Miklošičeve rojstne hiše v Radomerščaku imajo od avgusta 2016 na voljo 
buteljko Miklošičevega vina. Enologinja Barbika Žunič je podala strokovno oceno - 
gre za izredno kvaliteten šipon, zakonca Vaupotič, ki sta glavno jedro društva za 
ohranitev in promocijo rojstne hiše Franca Miklošiča »Varuhi viteza besede«, sta 
napolnila 1000 buteljk. 
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Slika 27: Miklošičevo vino (vir: rojstna hiša Franca Miklošiča) 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
 

2 OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA 
 
Predpostavljali smo, da je Franc Miklošič v drugi triadi osnovne šole zelo slabo 
poznan. Raziskovalni problem, ki smo si ga zastavili, je bil, kako učencem v osnovni 
šoli približati pomen in zanimivo življenje znanstvenika in jezikoslovca, ki izhaja iz 
bližine Ljutomera. Na Dunaju je bil cenjena in zelo spoštovana osebnost, v domačem 
kraju pa velikokrat prezrt in pozabljen.  
 
O Francu Miklošiču je bilo objavljenih veliko del, dogodki iz njegovega življenja in z 
njimi povezana kulturna dediščina bi za učence lahko predstavljali nova znanja, 
boljše razumevanje kulturne dediščine in širšo razgledanost. Z učno potjo in učno uro 
bi učenci spoznavali kulturno dediščino, obenem pa razvijali učno-vzgojne, 
izobraževalne, gibalne in socialne kompetence.  
 
 
 

3 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Preučevali smo domače in tuje gradivo, znanstveno časopisje, fotografije, članke, 
pregledali osebni fond gradiva v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Natančno smo 
pregledali prispevke v slovenskih pedagoških revijah, osredotočili smo se na 
spominska obeležja Francu Miklošiču v Prlekiji. Pregledali smo vso ohranjeno 
Miklošičevo korespondenco, izbrali smo gradiva, s pomočjo katerih bi lahko bolje 
raziskali  Miklošičevo osebnost.  
 
Preverili smo možnost uporabe Miklošičevih beril v petem razredu osnovne šole, 
učencem smo predstavili zbirko Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje 
romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal 
Franc Miklošič.  
 
Raziskovali smo, na kakšen način bi te pravljice lahko vključili v učni načrt za 
osnovno šolo. Pomemben delež k razumevanju Miklošiča predstavlja Miklošičeva 
monografija, ki je izšla ob 200-letnici njegovega rojstva. Ob pregledu monografije 
izstopajo vabila na različne spominske prireditve, pisemske čestitke ob 70-letnici 
Franca Miklošiča (1883), družinski grb Franca Miklošiča, medalja Franca Miklošiča, 
čestitke za prejeto cesarsko odlikovanje, bronasta plaketa ob izvolitvi za zunanjega 
člana rimske akademije leta 1888, članske izkaznice, zemljevid slovenskih dežel in 
pokrajin, rokopisi Franca Miklošiča, zasebna korespondenca in osmrtnica ob 
Miklošičevi smrti leta 1891. To so neprecenljivi primeri kulturne dediščine.  
 
Pregledali smo tudi obstoječe avdio-vizualne zapise, film in televizijsko oddajo o 
Miklošiču. S pomočjo intervjujev s tremi posamezniki, ki se trudijo ohranjati 
Miklošičevo dediščino, smo ugotavljali, kako jim to poslanstvo uspeva.  
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Anketirali smo petošolce treh osnovnih šol v Prlekiji ter ugotavljali njihovo poznavanje 
Miklošiča in kulturne dediščine. Pripravili smo teoretična in praktična navodila s cilji 
za učno pot od Ljutomera do Radomerščaka s postanki na obeležjih kulturne 
dediščine Franca Miklošiča.  
 
Pred rojstno hišo v Radomerščaku smo z učenci petega razreda Osnovne šole 
Križevci izvedli tudi učno uro z branjem odlomkov iz Miklošičevega Berila in Pravljic iz 
Bukovine. Učenci so ob ogledu zunanjosti in notranjosti  hiše in ob poslušanju 
reševali učne liste.  
 
Pripravili smo tudi učno pripravo s cilji, vsebino, metodami, didaktičnimi sredstvi. 
Raziskovalni izsledki, pridobljeni, zbrani in obdelani na teoretični in empirični način, 
se bodo lahko vključili tudi v šolsko okolje. 
 
 
 

4 POSTAVITEV HIPOTEZ 
 
H1 Franc Miklošič je med petošolci prleških osnovnih šol slabo poznan. 

 
H2 V Ljutomeru in njegovi okolici je prisotna snovna in nesnovna kulturna dediščina    
Franca Miklošiča. 
 
H3 Gimnazija Franca Miklošiča se s svojo vizijo trudi ohranjati spomin na Franca 
Miklošiča. 
 
H4 Miklošičeve Pravljice iz Bukovine in odlomki iz njegovih Beril so primerno gradivo 
za vključitev v osnovnošolski učni načrt. 
 
H5 Učna pot po poteh Miklošičevih obeležij od Ljutomera do Radomerščaka z učno 
uro pri Miklošičevi rojstni hiši je za učence zanimiva in poučna. 

 
 
 

5 METODE RAZISKOVANJA 
 
Zbrali smo gradivo, v teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno in zgodovinsko 
metodo, v empiričnem delu pa raziskovalno metodo intervjujev, anketiranja in 
reševanja učnega lista. Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, intervjuji 
so bili  poizvedovalno-raziskovalni.  
 
Evalvacija učne poti je bila izvedena na osnovi opazovanja z udeležbo, na podlagi 
zbranih mnenj učencev in rešenih učnih listov. Anketirani so bili učenci treh razredov 
petega razreda iz treh prleških osnovnih šol. Intervjuvali smo koordinatorico 
Miklošičevih dni na Gimnaziji Ljutomer, poznavalca Miklošičeve zapuščine v 
ljutomerski knjižnici in sedanjega lastnika Miklošičeve rojstne hiše v Radomerščaku.  
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Naredili smo podrobno pripravo učne poti z učno uro, vse pridobljene podatke smo 
analizirali ter podali ugotovitve in predloge. Rezultate analize anket, intervjujev in 
rešenih učnih listov smo prikazali grafično in tabelarično. 
 
 
 

6 INTERVJUJI 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bomo najprej predstavili tri intervjuje s 
posamezniki, ki se trudijo ohranjati Miklošičevo zapuščino.  
 
 
 
1.5. Intervju s profesorico Ireno Štuhec, dolgoletno profesorico slovenščine in 
sociologije na Gimnaziji, koordinatorico znanstveno-raziskovalnega simpozija 
Miklošičevi dnevi na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer.  
 
 
 
Kaj so Miklošičevi dnevi? 
 
 
Miklošičevi dnevi ohranjajo spomin na jezikoslovca Franca Miklošiča, po katerem se 
imenuje gimnazija v Ljutomeru, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, prikazujejo 
ustvarjalnost mladih, opozarjajo na občutljiva in zanimiva vprašanja preteklosti, 
sedanjosti, usmerjajo nas v prihodnost, krepijo medkulturni dialog, nadgrajujejo 
znanje materinščine.  
 
Miklošičevi dnevi so postali že tradicija, prirejamo jih že trinajst let, središče 
dogajanja je v mesecu novembru, saj se je Miklošič rodil 20. novembra 1813. 
Vsakoletni okvirni program vsebuje prireditve za dijake in za širšo javnost.  
 
Povabimo strokovnjake in umetnike iz Pomurja in iz širšega kulturnega prostora, 
sodelujemo tudi s Porabjem, s srednjimi šolami v Varaždinu, Čakovcu, gostili smo 
Borisa Pahorja, skratka, kulturni in znanstveni prostor je zelo širok. 
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MIKLOŠIČEVI DNEVI, okvirni program 
 
 

1. letnik Pohod k Miklošičevi domačiji v Radomerščak, kjer je tematsko 
dopoldne na temo Življenje jezika in časa, pripravi se tudi kviz o 
Miklošičevem delu in življenju v povezanosti z okolico in današnjim 
časom. Prvi letniki imajo tudi projektni dan Jezik je živ, potekajo 
ustvarjalne delavnice o socialnih zvrsteh jezika, poudarek je na 
narečju, interesnih govoricah. 

2. letnik Strokovna ekskurzija na Dunaj Slovenci na Dunaju (ekskurzijo za 
vse dijake plača šola), poudarek je na Miklošičevem ustvarjanju in 
življenju na Dunaju (obisk pokopališča, dunajske univerze …). 

3. letnik Dijaki pripravijo okroglo mizo, gostijo strokovnjake, tematika je 
aktualna, npr. Migracije, Medkulturni dialog, Jezik v Evropski zvezi 
… 

4. letnik Dijaki sodelujejo na simpoziju, izberemo temo, npr. Pišemo 
zgodovino, razvijamo slovenski jezik, gost je bil profesor Marko 
Jesenšek; izberemo tudi aktualno temo, ki ni nujno povezana z 
jezikoslovjem Kemijska karcinogeneza, prosta energija, 
računalniška simulacija – strokovni termini ali zanimiva zgodba? 
(gost dr. Urban Bren, Fakulteta za kemijo Univerze v Mariboru). 

 
 
Ob tem so prireditve za javnost, na primer Ljudstvo lunja, literarno-humanistični večer 
s pisateljem Vladom Žabotom, dijaški performansi, razstave in literarni večeri. 
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2013 je bilo Miklošičevo leto. Kako ste ga obeležili na vaši šoli? 
 
Gimnazija je izdala: 
 

 Miklošičevo monografijo – zbornik prispevkov na Znanstvenem simpoziju o dr. 
Francu Miklošiču, 
 

 romske pravljice Pravljice iz Bukovine, 
 

 priredili smo slavnostno akademijo, skupaj z občino tudi proslavo za slovenski 
kulturni praznik, ki je bila uvod v praznovanje Miklošičevega leta, proslavo smo 
ponovili tudi v občini Razkrižje, 
 

 film: Franc Miklošič – človek in znanstvenik. 
 
 

 
Slika 28: Vir: Irena Štuhec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
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Slika 29: Vir: Irena Štuhec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
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Kako trenutna dogajanja vplivajo na izbor tematike Miklošičevih dni? 
 
 
Hočemo biti aktualni, tudi dijaki imajo možnost izbire, izbiramo glede na obletnice, 
aktualno družbeno dogajanje. 
 
 
Kako so v dogodke in dogajanje vključeni vaši dijaki? 
 
Želimo vključiti vse dijake, tako da pripravimo različne aktivnosti, primer programa 
prilagam. 
 
 

 
Slika 30 Vir: Irena Štuhec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
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Na vaši gimnaziji ste izdali tudi Miklošičevo znamko in podeljujete Miklošičeve 
kipce. Kdaj, ob kakšnih priložnostih? 
 
 
Znamko smo izdali v Miklošičevem letu, Miklošičeve kipce smo prvič podelili ob 50-
obletnici gimnazije, prejeli pa so jih bivši ravnatelji, podeljujemo jih za posebne 
dosežke zaposlenim; npr. dr. Miran Puconja in Cilka Jakelj za življenjsko delo, Liana 
Miholič in Martina Domajnko – ustvarjalnost na področju debate, in dijakom: zlati 
maturantje in posebni dosežki pri tekmovanjih, na kulturno-umetniškem področju … 
 
 
 
Posnet je bil tudi film o Francu Miklošiču, ali je tudi nastanek le-tega na kakšen 
način povezan z vašo šolo? 
 
 
V filmu je prikazana Miklošičeva življenjska in znanstvena pot. Namenjen je širši 
publiki, v njem s svojimi prispevki sodelujejo novinarji in slavisti, ki danes sodijo med 
največje poznavalce življenja in dela Franca Miklošiča.  
 
 
 
Ob 200-letnici rojstva Franca Miklošiča je Gimnazija Ljutomer izdala in založila 
tudi Miklošičevo monografijo. Kaj vsebuje? 
 
 
To je zbornik prispevkov na Znanstvenem simpoziju o dr. Francu Miklošiču. 
 
 
 
Kaj pa Pravljice iz Bukovine? Ali jih obravnavate/omenjate v razredu pri 
poučevanju?  
 
 
Omenjamo jih pri pouku, projektni teden, Pravljice, to je bil večletni projekt prevajanja 
ljudskih romskih pravljic, ki jih je Miklošič zapisal z interlinearnim prevodom v 
latinščino. Mi smo izdali knjigo z naslovom Pravljice iz Bukovine, ki vsebujejo petnajst 
ilustriranih romskih pravljic, od katerih je trinajst prvič prevedenih v slovenski jezik.  
 
Prevode pravljic iz nemščine in ilustracije so naredili dijaki 2. in 3. letnika, sodelovali 
so tudi zunanji sodelavci, Klaudija Sedar, prof. latinščine in komparativistka Andreja 
Časar. 
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1.6. Intervju s Srečkom Pavličičem, zaposlenim na oddelku za odrasle Splošne 
knjižnice v Ljutomeru, ki kot poznavalec skrbi za domoznansko zbirko. Na 
oddelku najdemo monografske publikacije, serijske publikacije, neknjižnično 
gradivo in različne domoznanske zbirke. Gospod Pavličič predano in 
tenkočutno skrbi za domoznanski utrip mesta in okolice z zbiranjem in 
publiciranjem preteklosti in sedanjosti. 
 
 
Ste avtor številnih publikacij in člankov. Izmed domoznanskih in bi veljalo 
izbrati: Boj s Turki v Babjem klancu, Kruci na Murskem polju, Pozabljeno v 
predalih: izbor ljudskih in starih, še neobjavljenih besedil iz Prlekije (v 
soavtorstvu z Jasno Branko Staman), zapise o Prlekiji in Ljutomeru, vaških 
grbih, predvsem pa o ljudeh in dogodkih.  
 
Kaj vas žene k raziskovanju? 
 
 
Zanimivo, da si tega vprašanja sam nikoli nisem zastavil. Zato bom tudi težko podal 
ustrezen odgovor. Drži le to, da sem raziskoval od nekdaj in bom to verjetno počel, 
dokler bom mogel. 
 
Pri hiši smo imeli veliko knjig še iz časov moje prababice, premožne Ljutomerčanke, 
ki je imela drugačno držo in značaj, kot je to bilo običajno na vasi. Njen sin, moj ded, 
je bil svojevrsten varuh družinskih dokumentov, ki so se v generacijah nabrali. Ko 
sem o tem in onem kaj slišal, se je radovednost razrasla in tako se je začelo. Študij in 
izobrazba mi nista dala potrebnih znanj ne o preteklosti ne o drugem.  
 
Nisem se naučil latinščine ne gotice, poznavanje zgodovine in s tem domoznanstva 
je temeljilo na povsem drugih prednostnih izhodiščih, nekoč hudo politično obarvanih 
in vsebinsko povsem izkrivljenih v primerjavi z dejanskim stanjem.  
 
Najtežje in hkrati najbolj zanimivo pa je bilo srečanje z življenjem vsakdanjega 
človeka našega okolja v nekih minulih časih. Tu je naučena šolska snov povsem 
odstopala od zapisanih vsebin v starih listinah in drugih (arhivskih) virih. In tako se je 
nadaljevalo. Najprej sem spoznaval dom in družino, nato svojo vas, kmalu župnijo in 
širše. Danes ocenjujem, da bomo porabili vsaj stoletje, preden bomo nekdanji čas in 
razmere predstavili v pisni in sicer dostopni obliki javnosti tako, kot je teklo v resnici.  
 
Skupaj z najvišjo akademsko stroko vred, ki v vsem opisanem enako zaostaja in 
izkrivlja sama sebe. V enakem stanju je tudi naše domoznanstvo, torej neko splošno 
poznavanje resničnega življenja nekoč in danes v domačem okolju. 
 
Torej bi lahko povzel, da me k raziskovanju žene tudi želja po zapisani domoznanski 
resnici. Vseh drugih priveskov v svojem obstoječem bogastvu na tem področju res ne 
rabimo. 
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Zelo zanimiva je tudi publikacija Rodbine naše fare, ki je izšla v 5 samostojnih 
zvezkih. Lotili ste se kar najbolj celostne predstavitve ljudi v Prlekiji, 
posameznikov, družin, odnosov, družbenih in zgodovinskih dogodkov, splošne 
in socialne podobe okolja, med drugim tudi Miklošičev. 
 
Kako ste zbirali gradivo? Ali ste imeli pri tam kakšne težave? 
 
 
Nabor gradiva za obdelavo pred izdajo javne publikacije se vedno začne na domačih 
policah. Sam sem tega imel nekaj tekočih metrov, kar imam zadnje desetletje 
povsem digitalizirano in pregledno urejeno. S to količino sem lahko dopolnil tudi 
različne vsebine v ljutomerski knjižnici in muzeju, kjer je prav tako ogromno gradiva, 
a vsebinsko nepovezanega.  
 
Že zgodaj so se pričeli tudi dolgotrajni obiski arhivov. Poti so vodile v arhive domače 
in bližnjih župnij, občinske, krajevne, društvene in osebne arhive, arhive na 
pokrajinski in nacionalni ravni, arhive samostanov in z zbranimi tematskimi gradivi, 
arhive, kjer je bilo treba imeti posebna dovoljenja in še kakšne druge. Vsaj trideset po 
številu jih je bilo, med njimi tudi takšni, kjer sem doživljal šokantna presenečenja.  
 
Ne predstavljamo si, kako je, če v nekem arhivu slučajno zaprosiš za popolnoma 
neznano in neobdelano zgodnje srednjeveško gradivo Ljutomera, pa ti količino 
pripeljejo na paleti z arhivskim viličarjem. Ali nekje v tisoč kilometrov oddaljenem 
arhivu omeniš svoj priimek, pa te vodijo do polic v tretjo etažo kleti, kjer je shranjena 
škatla z nekaj deset dokumenti družine iz časov konkretne vojne.  
 
Tako tudi v oddaljenem cerkvenem arhivu »na Laškem« najdeš vse o padlem članu 
rodbine v času vojn s Francozi. Najdbam in začudenju ni kraja. Tudi če vmes naletiš 
na neprijaznost osebja (tega še največ na naših tleh), svojo prošnjo podkrepiš z 
buteljko ali podarjeno kavo, naletiš na zid molka in zaprtih vrat, celo prezirljiv odnos 
in posmeh, češ, kaj pa ta sploh hoče … 
 
O, ja, težav je bilo, kolikor si jih je mogoče zamisliti. Najprej stroški raziskovalnega 
dela, čas za delo, potem postopki pridobitve kopij arhivskega gradiva, razne trajne in 
kratkoročne zakonske omejitve z dostopom do gradiva (niti misliti si ne moremo, 
koliko arhivov je za raziskovanje zaprtih!), sledilo je razbiranje vsebin, kar je bilo silno 
težko umestiti v splošno veljavne resnice, sledile so težave z izborom vsebin in 
ureditvijo le-teh za javno publiciranje. Prav tu je pri nas najtežje, saj nas različna 
zakonodaja o varovanju teh ali onih podatkov tako omejuje, da včasih publiciramo 
prave rebuse namesto enostavnih vsebin. In tega je bilo še veliko. 
 
Stroške samozaložbe še najlažje pozabiš, če veš, da ne ustvarjaš za ta trenutek. Na 
tak način sem se srečal tudi z Miklošiči, čeprav jih je malce pred tem Slovencem (ter 
drugim) v svoji novi in sodobni obliki predstavil dr. Preinfalk. Oba sva namreč 
odkrivala nove vsebine malodane skozi iste vire.  
 
Mene je osebno najbolj začudilo dejstvo, da so Miklošiči verjetno hrvaškega porekla 
(neznana vinogradniška lokacija, danes nekje na drugi strani meje z Republiko 
Hrvaško, a živeči v enakem življenjskem prostoru), pa o tem nihče ni zapisal nič 
konkretnega.  
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Potem nizek družbeni stan Miklošičev, ki so se šele s poroko iz viničarjev, torej 
najnižjega vinogradniškega proletariata, povzpeli v manjše vinogradnike. Tudi 
omenjena poroka je bila le s posvojenko veliko bolj veljavnih Luknerjev, 
Radomerščanov in njihovih ljutomerskih trških sorodnikov.  
 
Začudil sem se nad poslovno spretnostjo Frančevega deda, še bolj pa nad slutnjo 
njegovega očeta, da je prihodnost mladih v izobrazbi in v svetu. Niti verjeti nisem 
mogel, da Miklošiči v Ljutomeru niso imeli kaj prida veljave in so bili vse prej kot 
priljubljeni. Številne tožbe s sosedi tik po njihovi naselitvi v trgu so iz arhivskih 
zapisov kar izbijale. Ne vem, zakaj so »uradni« raziskovalci Miklošičevega življenja in 
dela tako zlahka prezrli druge Miklošiče, ki so bili tudi uveljavljene in javne osebe.  
 
Prezrta je tudi ona Miklošička, ki je bila le kmetica v Pristavi, saj bi verjetno njena 
omemba vrgla preveč povprečno senco na Frančevo veličino. Kdo ve, a vse to 
skrivajo arhivi. 
 
Vse to nosi zbiranje gradiva, pa če so to težave ali zadovoljstvo pri delu. 
 
 
Kakšno mesto in vlogo ima v vaši knjižnici in pri vas osebno Franc Miklošič? 
 
Prleki smo na svoj način čudni ljudje, Ljutomerčani pa še bolj. V mestu smo postavili 
tri Miklošičeve spomenike, pa ni med njimi nobene korelacije v katerem koli smislu in 
vse skupaj deluje kot razrasla repa na njivi neukega kmeta. Poleg tega imamo še z 
Miklošičevim imenom poimenovane institucije, da je zmeda še večja. Ne nazadnje pa 
o Miklošiču malo ljudi veliko ve. Je obratno: veliko ljudi o njem prav malo ve. Tudi 
poklicani.  
 
Ob obletnicah nastajajo nove publikacije, stokrat prepisane iz že zdavnaj prepisanih 
besedil. Izvajajo se simpoziji, kjer ni novih definiranih vsebin, še slabši je izbor 
sodelujočih, saj se vedno mudi. Posneti so filmski zapisi, v glavnem zato, da ob 
Miklošičevem imenu »zasijejo« imena ljudi, ki so bili zraven, pa če so kaj dali od sebe 
ali ne. In tako v neskončnost.  
 
Zdi se mi, da je Miklošič že veliko let tudi v našem okolju priložnost, da se ob 
njegovem imenu dvigne slučajno razraslo okoliško prazno klasje. Da ob obletnicah 
ne omenjam številnih obiskov njegovega groba na Dunaju, kjer kdo celo ne najde 
lokacije ali pa gre tja, ko je spomenik v obnovi … Še huje je z njegovo rojstno hišo in 
hišo v mestu, kjer je nekaj časa bival. 
 
V knjižnici, ki je edina ustrezna ustanova, vredna in potrebna njegovega imena, 
Miklošič visi na vidnem mestu, kjer imajo uporabniki največ časa, da ga opazijo in 
spoznavajo. Njegov portret se ponovi v sosednjem muzeju, oboje spremlja krajši 
zapis v obliki priložnostne zloženke, občasno se o njem pripravi tematska, po obsegu 
manjša razstava. To pa je ob nekaj enotah knjižničnega gradiva tudi vse. 
 
Če k temu dodamo še muzejski eksponat, ki govori o dogodku z Miklošičevim 
spomenikom v času nacistične okupacije, nekaj zaključenimi objavljenimi besedili in 
konkretnim poznavanjem Miklošiča s strani zaposlene stroke, je to res vse.  
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Miklošičeva vloga v javnih občinskih institucijah, kamor sodi tudi knjižnica, je 
razpršena, nepovezana in nedogovorjena. Kot takšna deluje zmedeno, nepopolno in 
neresno. Še posebej v širši povezavi z že omenjenimi hišami ali drugimi pomniki 
(Miklošičev vinograd, Miklošičeva nagrada za dosežke na področju kulture, aktualni 
dnevi in priložnostni spominki: vino, razglednica …). 
 
Ne smemo se čuditi, če imamo tudi osebne odnose do Franca Miklošiča podobne 
splošnemu, prej zapisanemu stanju. Miklošičev danes pri nas več ni, zato je vsakršna 
izrečena ali drugače izražena (osebna) vez z njimi le prazna puhlost, ko omenjamo 
njihovo nekdanjo lastnino, dogodke iz življenja Miklošičev ali ustvarjamo nove zgodba 
na to temo. S tem kažemo svoje neznanje, nesposobnost in poudarjamo rek, kako 
lepo se je »malemu sončiti v senci velikega«. 
 
V tem smislu ob vsaki priložnosti, ko se srečam z Miklošičem in njegovim delom 
(knjižnica, turistično vodenje, publiciranje ipd.), »čistim« tudi svoj odnos do 
jezikoslovca in mu s tem dajem ustrezno vlogo na osebni ravni. 
 
 
Ali po vašem mnenju Občina Ljutomer in druge institucije v občini dovolj 
skrbijo za Miklošičevo snovno in nesnovno dediščino? 
 
 
Kot je razpršen in iz tega vidika neurejen naš nesnovni odnos do Miklošiča in 
dediščine po njem, takšen je tudi snovni, otipljivi, ki je za njim ostal v premični in 
nepremični obliki. Običajni pogled na situacijo tega ne zazna, a vsebina vedno znova 
izbije ob okroglih obletnicah v Miklošičev spomin. Takrat je problemov toliko, da se 
rešujejo urgentno in s tem v glavnem prelagajo na naslednjič. Refren te pesmi pa se 
ponavlja v neskončnost. Zato navajam nekaj primerov: 
 
1. Miklošičeva rojstna hiša v Radomerščaku je danes v zasebni lasti. Lokalna 

skupnost jo je z odlokom razglasila za nepremično kulturno dediščino konkretnega 
pomena, kar se vedno znova spomnimo le takrat, ko je najmanj primeren trenutek. 
Ali pred načrtovano javno aktivnostjo ali ob obletnicah. In takrat je običajno 
vsemogoče narobe. Ni bilo dovozne ceste, ni bilo javnih sanitarij, zatekala je 
streha, okolica ni ustrezala hiši kot kulturni dediščini, v zasebno last so posegali 
drugi … Velika so tudi pričakovanja lastnika, kar privede tudi do neprimernih 
rešitev in neustreznih dogovorov med njim in lokalno skupnostjo. Zaradi nuje se na 
hitro vložijo javna sredstva, zadeva se sanira na kratek rok in problemi tečejo 
dalje. Kot vzporednico temu stanju navajam podoben primer Prešernove rojstne 
hiše, ki je celo izbil dno v najširših medijih in na državnem nivoju. Osebno menim, 
da bi lastnik nepremičnine moral imeti z lokalno skupnostjo dorečen dolgoročni 
odnos (recimo 99 let) glede medsebojnih obveznosti in pravic v smislu varovanja 
Miklošičevine in njene javne prezentacije, ki bi oba zavezovala za letne aktivnosti 
na vseh področjih varovanja in prezentacije. 
 

2. Ljutomer bi kot »lokacija« F. Miklošiča moral imeti izdelano celovito obliko in 
vsebino predstavitve jezikoslovca za javnost ne glede na stopnjo dojemanja in 
načine razumevanja. Torej po dorečenem in veljavnem sistemu.  
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Pa se dogaja, da o Miklošiču govori na javnem mestu učiteljica, pol ure kasneje 
turistični vodič, za njim uradnik s protokolarnimi gosti, mimogrede še mimoidoči 
domačin ali natakar iz bližnjega lokala in – zmeda je popolna. Povedane vsebine 
so vse prej kot resne, saj so polne nekih izmišljotin in čudnih podatkov, da se 
resen človek prime za glavo. O tem ni treba besed, prisluhniti je treba, ko se na 
Miklošičevem trgu pred Miklošičevim spomenikom zbere skupina uporabnikov, pa 
jim »poznavalci« Miklošiča postrežejo s predstavitvijo. 

 
3. Zelo opazno in prav čudaško je nakopičenje »Miklošičevih glav« kot spomenikov v 

najožjem delu mesta Ljutomer. Je povsem neprimerno, če ne že neokusno. Sploh 
na razdalji 50 m. En spomenik zadostuje, vse ostalo je bolj prikaz naše neumnosti 
kot želja po poveličevanju izbrane osebe. Mogoče bodo kdaj odgovorni za to 
stanje razmislili iz vidika tujca, ki to prvič gleda in posluša. Poleg pa si svoje misli. 

 
4. Miklošič kot kulturni in turistični produkt je pri nas popolnoma nedodelana tema. 

Celo zgrešena. Prevečkrat prepuščena ljubiteljem brez potrebnih znanj in 
sposobnosti. Očitno v tem ne vidimo domače širše gospodarske priložnosti. Kot 
eden od produktov velja recimo neka nedefinirana pešpot od še bolj 
nedefiniranega začetka do rojstne hiše. Aktivnosti na njej so velikokrat zbor 
naključnih terencev, ki se skozi neznano podajo na »kazenski marš«.  

 

Še največkrat šolarji, ki so iz naslova pouka s tem »nagrajeni«, ob njih pa učitelji, 
ker si to »posebej zaslužijo«. Saj se vendar čudovito družijo! Žal, tak pristop in 
način dela ni poučen ne zanimiv in nima razen druženja med znanci prav nobene 
vrednosti. Tudi vsa spremna kulturna bera v obliki pesmi, govorov in muziciranja 
ne. Zadevo je treba celovito dodelati, infrastrukturo opremiti v tehničnem in 
informativnem smislu (vsaj v treh jezikih), določiti vodje »igre«, narediti časovnico, 
predvsem pa vse skupaj umestiti med projekte nacionalnega in evropskega 
pomena. Tu je občina kot lokalna skupnost kljub večkratnim opozorilom 
popolnoma odpovedala. Miklošičeva snovna in nesnovna dediščina ostaja 
neizkoriščena priložnost, kjer so prezrti vsi turistični vidiki iz vidika trženja, ostale 
vsebine pa so v rokah slučajnih interesentov. Kdor obišče Miklošičevo rojstno hišo, 
še ni Miklošič, pa naj tam popije tudi kozarček vina iz nekdanjih Miklošičevih goric 
ali sede na stol iz Miklošičevih časov. S tem samega jezikoslovca tudi ne počasti. 
 

5. Franc Miklošič je bil in ostaja jezikoslovec svetovnega formata. Kaj smo glede tega 
storili v naši lokalni skupnosti? Smo javnosti znani, a drugi poznajo našo govorico, 
iz katere je Franc gradil znanost svetovnih razsežnosti? Prleško narečje, torej prva 
govorica, ki jo je Miklošič slišal in znal, je zanemarjena. Nihče se je noče zavedati 
kot nesnovne kulturne dediščine brez primere na svetu, kaj šele da bi o njej kaj 
strokovnega na novo zapisal in jo zaščitil. Dolgočasne diplomske naloge z 
neštetimi primeri raznih oblik narečja bi lahko postale dragoceno gradivo za 
nastanek nečesa, kar v Sloveniji še ne poznamo: zaščita dialekta kot nesnovne 
kulturne dediščine v deželi največjega jezikoslovca. Kot interesno dejavnost bi ga 
p(r)oučevali v šolah (saj res, končno nekaj našega!), kot produkt in zanimivost pa 
tržili na področju turizma, ki nam edini ostaja izmed množičnih gospodarskih 
dejavnosti. Prav preplet kulture (beri: dediščine) in turizma je danes najbolj 
uspešen gospodarski in sicer celovit projekt sposobnih in pametnih blizu in daleč. 
Kdo ve, mogoče kdaj tudi med Miklošičevimi Prleki.  
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Novi trendi v turizmu, ki tako poudarjajo dediščino vsake vrste, so toliko opevani 
tudi pri nas, še posebej v novi »iznajdbi« na tem področju – t. i. »zeleni shemi« 
našega turizma. Posebna vsebina se prav tam dotika tudi opisane problematike, 
torej res priložnost za nas. In s tem spomina nanj, na Franca, kot se spodobi. Če 
rezultat doživimo, bomo to vedeli. 

 
 
Kaj vas je najbolj impresioniralo pri Miklošičevem življenjepisu?  
 
 
Ker življenjepise o posameznikih pišejo drugi, me je glede Miklošiča to od nekdaj 
posebej vznemirjalo. Ne le da so se Frančevega lotevali različni bolj ali manj (prej 
manj) poklicani avtorji, vedno se mi je zdelo  sporno, da so ga tako vneto pisali v 
Ljutomeru. Tudi ob nedavni obletnici so se imena piscev iz domačih logov kar vrstila, 
seveda v že opisani senci Miklošičevega imena. Očitno želja po »biti viden in ogreti 
se v tvoji bližini« tudi danes ni usahnila. 
 
Osebno vidim Miklošičevo življenje kot skupek prvotne skromnosti, sposobnosti, 
truda, požrtvovalnosti, biti ob pravem trenutku na pravem mestu in se neizmerno 
izkazati v stroki, ki šele dobiva svoje mesto. Mislim, da je bil višek njegovega življenja 
povzdig v kar drugo plemiško stopnjo, kar pri delih, kakor jih je opravljal on, sploh ni 
bilo običajno.  
 
Kot človeka podeželja in skromne slovenske obče kulture pa pri Miklošiču občudujem 
njegovo osebno doraslost družbi cesarskega Dunaja, česar danes ne moremo brez 
dodatnega truda razumeti niti v osnovi. Nemara bo kdo rekel, da ni bil edini; pa je 
vendarle bil, dodajam jaz.  
 
Bil je Evropejec, preden je Evropa razmišljala v tem duhu. Bil je nad-nacionalist, ker 
se je zavedal, kaj bo Evropi nacionalizem prinesel (med drugim tudi dve vojni in 
zahtevne družbene odnose). Bil je zvest domovini, zato je smelo prečrtal Prešernove 
hujskaške verze, danes tako čislane in poveličevane. Bil je družinski oče, o katerem 
so sinovi zapisali mnogo lepega. Bil je svetovljan, kakršnih danes med Slovenci 
njegovega ranga ni najti. In če je ob tem pozabil oni kostanj v Radomerščaku, pod 
katerim se je menda učil brati, mu ne zamerim. Zanj je bil čas otroštva silno kratek. In 
če ni hotel sprejeti onih »imenitnih Lotmeržanov«, ko so mu pripeljali še bolj imeniten 
sklep o podelitvi častnega tržanstva, prav tako razumem, saj je od njegove slovesa iz 
Ljutomera tačas minilo že več kot šest desetletij.  Miklošiča jemljem kot celoto tudi 
glede njegovega življenja. 
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1.7. Intervju z Mirom Vaupotičem, lastnikom rojstne hiše Franca Miklošiča v 
Radomerščaku. 
 
 
 

Kako dolgo ste že lastnik Miklošičeve rojstne hiše? 
 
 
Lastniki smo od 1907, po pogodbi, ki je bila narejena 4. 4., s tem, da je bila overjena 
7. 4. 1907. Tako smo že skoraj 110 let lastniki Miklošičeve domačije. 
 
 
 
Kako skrbite za tako pomemben objekt? Ali imate pri tem kakšne težave? Ali 
ste deležni kakšne pomoči Ministrstva za kulturo, občine ali države? 
 
 
Za vzdrževanje in ohranjanje je pomemben ponos domačinov in lastnikov, da se 
lahko kultura vzdržuje. Glede sredstev je bolj skromno. Za vsako urejanje rečejo, da 
je hiša na privatnem zemljišču in zaradi tega ne želijo dati sredstev, prav tako pa se 
ne moremo prijaviti na razpise, ki bi ta sredstva omogočili. Prav tako to zahteva 
veliko birokracije in pogajanj, kar pa na koncu znese več, kot pa je vse skupaj 
vredno. Je pa tako, da smo leta 2013 s pomočjo donatorjev domačijo spet obnovili.  
 
Od Jub Bleda smo dobili material, iz Jurkovič centra iz Ormoža so bili 4 delavci, ki so 
opravili delo. Zaradi obilnega deževja je voda leto kasneje poplavila del hiše, zaradi 
česar smo jo leta 2014 morali spet obnoviti. Obnova in vzdrževanje drugače potekata 
z lastnimi sredstvi in z denarjem, ki ga dobimo od donatorjev ter društva »Varuhi 
viteza besede«. 
 
 
 
Kako se odvijajo obiski Miklošičeve domačije? Kdo prihaja? Kako ste vi pri tem 
vključeni? Ali sodeluje tudi vaša družina? 
 
Več ali manj sodelujemo vsi iz družine: mama, sinovi, žena, prav tako pa tudi vnuki. 
Dediščino ohranjamo, da lahko ljudje obiščejo zapuščino Franca Miklošiča. Hiša je 
odprta, če se le kdo najavi, večinoma pa prihajajo ljudje, ki niso iz teh krajev, saj 
večinoma prav ljudje iz Ljutomera ne vedo, kje je ta domačija.  
 
Žalostno je, da le peščica Ljutomerčanov ve za Miklošičevo domačijo. Dr. Felix 
Bister, profesor v Celovcu, je pred kratkim obiskal Ljutomer in bil razočaran, ko mu v 
hotelu niso vedeli povedati, kje je domačija. Zato je šel raziskovat ter ugotovil, da le 
malo domačinov ve, kdo je bil Franc Miklošič. 
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S svojo ženo ste gonilna sila društva za ohranjanje in promocijo rojstne hiše 
Franca Miklošiča »Varuhi viteza besede«. Lani, ob 60-letnici občinskega 
praznika v Ljutomeru ste izdali razglednico s podobo Miklošičeve rojstne hiše 
in tudi Miklošičevo vino – sladki šipon iz vašega vinograda, s pridihom 
Miklošičeve dediščine.  
 
Hvalevreden priklon velikemu rojaku, kje ste dobili navdih? 
 
 
Miklošičevo vino je bilo ustvarjeno kot promocija za Miklošičevo domačijo, saj so tudi 
Miklošičevi starši bili vinogradniki. Za Miklošičevo vino smo se zavzemali že, odkar je 
dedek kupil to domačijo. Bila so pogajanja, katere sorte bi uporabili za proizvodnjo 
Miklošičevega vina. Nekateri so želeli chardonnay, muškat in ostale žlahtne sorte.  
 
Na koncu smo se odločili za šipon, saj je to naša domača prleška sorta. Sam sem se 
moral boriti 5-6 let, da sem dosegel pravi domači šipon, saj si Miklošič zasluži dobro, 
domačo vino, ki ga lahko spijemo in vidimo, da je pridelano s srcem.  
 
 
Al imate predloge, kako ohranjati Miklošičevo kulturno dediščino v prihodnje? 
 
Delamo na tem, da bi se ljudje spomnili na Miklošiča večkrat, ne pa samo ob 
kakšnem občinskem prazniku in raznih obletnicah. Želimo si bolj promovirati 
domačijo, ampak imamo težave, ker je domačija na privatni lastnini.  
 
Slovenci si želimo več turizma, hkrati pa pozabljamo, da tudi to zahteva veliko 
birokracije in pogajanj.  
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7 ANALIZA INTERVJUJEV 
 
 

S pomočjo prvega intervjuja smo ugotovili, da med javnimi ustanovami za 
Miklošičevo kulturno dediščino in ohranjanje njegovega imena najbolj skrbijo na 
Gimnaziji Franca Miklošiča. Skozi leta delovanja te Gimnazije so nastale številne 
publikacije, monografije, zborniki, zbirke, filmi, oddaje, tradicionalno se odvijajo 
Miklošičevi dnevi, ki so prerasli v znanstveno raziskovalni-simpozij, na katerem 
sodelujejo predavatelji z različnih slovenskih fakultet, področja nikakor niso samo 
jezikoslovna, raziskujejo in obravnavajo tudi naravoslovje, ga vključujejo v delavnice 
in predavanja za dijake.  
 
Dijaki drugega letnika se vsako leto udeležijo strokovne ekskurzije na Dunaj, kjer 
obiščejo Univerzo in vsa Miklošičeva obeležja tam, vključno z njegovim grobom na 
pokopališču. Gimnazija najuspešnejšim dijakom podeljuje tudi Miklošičeve kipce, 
profesorjem Gimnazije se podeljujejo Miklošičevi  kipci za življenjsko delo, izdali so 
tudi Miklošičevo spominsko znamko ob 200-letnici njegovega rojstva. 
 
 
V drugem intervjuju Srečko Pavličič kritično ugotavlja, kakšen je odnos domačinov do 
Franca Miklošiča, velikokrat so bile zamolčane njegove skromne korenine, kajti 
izhajal je iz preproste, revne družine, ki v Ljutomeru sploh ni bila posebej priljubljena 
in še toliko bolj pomembni so vsi njegovi dosežki, ki so svetovnega formata. Gospod 
Pavličič navaja številne tožbe Miklošičev, ki se s sosedi niso dobro razumeli, kar smo 
v teoretičnem uvodu te naloge že omenili.   
 
V tem intervjuju smo prišli do spoznanja, da obstaja veliko enot Miklošičeve kulturne 
dediščine  v Ljutomeru in okolici, Srečko Pavličič je skeptičen do števila kipov in 
spomenikov v mestu, ki da so kar nametani in se tuji obiskovalci temu čudijo. Kritično 
opomni tudi na nedodelanost Miklošiča kot kulturnega in turističnega produkta, in še 
posebej, da v tem domačini ne vidijo širše gospodarske priložnosti. Kot dober primer 
predlaga zeleni turizem. V tem intervjuju je posebej poudarjeno, da je Miklošič bil 
Evropejec, preden je Evropa razmišljala v tem duhu. Bil je tudi družinski oče, o 
katerem sta njegova sinova zapisala veliko lepega. 
 
V tretjem intervjuju izvemo, da je družina Vaupotič lastnica Miklošičeve rojstne hiše 
že od daljnega leta 1907. Domačija je bila s pomočjo donatorjev obnovljena leta 
2013 –torej ob 200-letnici Miklošičevega rojstva, na žalost je bila že naslednjega leta 
poškodovana v poplavah in morala je slediti ponovna obnova, od tedaj naprej obnova 
in vzdrževanje potekata z lastnimi sredstvi družine Vaupotič, nekaj prispevkov pa je 
iz donacij društvu Varuhi viteza besede.  
 
Društvo je zaslužno tudi za nastanek Miklošičeve razglednice in Miklošičevega vina. 
Gospod Vaupotič navaja razočaranje, ker niti v nekateri domačini v Ljutomeru 
gospodu Bisterju z Univerze v Celovcu niso znali povedati, kje je Radomerščak in 
Miklošičeva domačija in kako priti do nje. 
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8 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
 

Pozdravljen,  
 
sem Alen Nedeljko, študent 2. stopnje programa Poučevanje na razredni stopnji PeF 
Ljubljana. Za magistrsko nalogo z naslovom Kulturna dediščina Franca Miklošiča in 
učna pot od Ljutomera do Radomerščaka raziskujem tudi poznavanje Franca 
Miklošiča med petošolci osnovne šole.  
 
Pred teboj je anketni vprašalnik, s katerim ugotavljam, kako dobro poznaš Franca 
Miklošiča. Vprašalnik je anonimen in vsi odgovori bodo skrbno varovani, rezultati pa 
bodo prikazani na način, da iz njih ne bo mogoče razbrati identitete posameznika.  
 
Prosim te, da natančno prebereš vprašanja, temeljito razmisliš in odgovoriš.  
 
Za sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem! 
 
 
SPOL:    M    /     Ž   (obkroži)  
 
OSNOVNA ŠOLA: ________________________ 
 
 
1. Kdo je Franc Miklošič?  
a) športnik 
b) skladatelj 
c) jezikoslovec in pisatelj 
d) slikar  
 
 
2. Kje se je rodil? 
a) Radomerščak 
b) Cven 
c) Ormož 
d) Stročja vas  
 
 
3. Kje je živel in deloval? 
a) Ljubljana 
b) Maribor 
c) Dunaj 
d) Praga 
 
 
4. Katera šola se imenuje po njem? 
a) Osnovna šola v Ljutomeru 
b) Gimnazija v Ljutomeru 
c) Osnovna šola v Cezanjevcih 
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5. Njegovo najbolj znano delo je:  
a) Primerjalna slovnica slovanskih jezikov v štirih delih  
b) Martin Krpan 
c) Skodelica kave 
d) Slovenska slovnica 
 
 
6. Franc Miklošič je prejel celo dedni plemiški naziv: 
a) princ 
b) baron 
c) vitez 
d) lord 
 
 
7. Obkroži črko pred sliko, na kateri je Miklošičev trg v Ljutomeru.  
a)     b)  c) 
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9 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
 
 

1.8. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (5. razred) 
 
 

M = 16                          Ž = 23                        SKUPAJ = 39 anket 
 
 

 
Graf 1: Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 
 
 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 2 3 5 

c 14 20 34 

d 0 0 0 
 

 
 
Največ učencev je obkrožilo odgovor c, in sicer 34 anketirancev, od tega 14 učencev 
in 20 učenk. Nobeden izmed anketirancev se ni odločil obkrožiti odgovorov a in d. Le 
pet anketirancev, od tega 2 učenca in 3 učenke, je obkrožilo odgovor b, da je bil 
Franc Miklošič skladatelj. Pravilen odgovor je bil pod črko c, in sicer, da je bil Franc 
Miklošič jezikoslovec in pisatelj. Večina anketirancev je torej obkrožila pravilen 
odgovor in vedo, kdo je bil Franc Miklošič.  
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Graf 2: Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 
 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 10 14 24 

b 3 4 7 

c 3 4 7 

d 0 1 1 
 
 

Na drugo vprašanje je največ anketirancev odgovorilo pravilno, in sicer odgovor a, da 
se je Franc Miklošič rodil v Radomerščaku. Od tega je odgovor a izbralo 10 učencev 
in 14 učenk. Odgovora b in c sta bila zastopana enakovredno, vsakega so izbrali 7-
krat. Odgovor b, da se je Miklošič rodil na Cvenu, so izbrali 3 učenci in 4 učenke. 
Odgovor c, da se je Miklošič rodil v Ormožu, so prav tako izbrali 3 učenci in 4 
učenke. Odgovor d je bil obkrožen le s strani ene učenke. Glede na odgovore lahko 
vidimo, da učenci vedo, kje se je rodil Franc Miklošič. 
 
 

 
Graf 3: Grafični prikaz odgovorov na tretje vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 
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 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 9 16 25 

b 2 5 7 

c 4 2 6 

d 1 0 1 
 
 

Največ anketirancev se je odločilo za odgovor a, da je Franc Miklošič živel in deloval 
v Ljubljani. Za ta odgovor se je odločilo 9 učencev in 16 učenk. Odgovor b, da je 
Miklošič živel in deloval v Mariboru, sta obkrožila 2 učenca in 5 učenk, skupaj 7 
anketirancev. Odgovor c, da je Miklošič živel in deloval na Dunaju, je obkrožilo 6 
anketirancev, od tega 4 učenci in 2 učenki, odgovor d, Miklošič je živel in deloval v 
Pragi, pa samo en učenec. Pravilen odgovor je c. Kot vidimo, veliko učencev ni 
odgovorilo pravilno, zato lahko sklepamo, da niso vedeli, kje je Miklošič živel in 
deloval. 
 
 

 
Graf 4: Grafični prikaz odgovorov na četrto vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 
 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 14 0 14 

b 1 21 22 

c 1 2 3 
 
 

Največ učencev se je odločilo pravilno, in sicer za odgovor b, da se po Miklošiču 
imenuje gimnazija v Ljutomeru. Za ta odgovor se je odločil samo en učenec in 21 
učenk, skupaj 22. drugi največkrat obkroženi odgovor je bil a, da je po Miklošiču 
poimenovana osnovna šola v Ljutomeru. Ta odgovor je obkrožilo 14 učencev in 
nobena učenka. Odgovor c je obkrožil en učenec in 2 učenki, skupaj 3 anketiranci. 
Po pridobljenih podatkih lahko sklepamo, da so učenke bolje seznanjene, katera šola 
se imenuje po Miklošiču. 
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Graf 5: Grafični prikaz odgovorov na peto vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 
 
 
 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 8 10 18 

b 2 1 3 

c 0 4 4 

d 6 8 14 
 
 
 
 

Približno enakovredno sta bila zastopana odgovora a in d. Odgovor a, ki je tudi 
pravilen, je obkrožilo 18 anketirancev, 8 učencev in 10 učenk. Odgovor d je obkrožilo 
14 anketirancev, 6 učencev in 8 učenk. Odgovor c sta obkrožila 2 učenca in 1 
učenka, odgovor b pa 0 učencev in 4 učenke. Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, 
da je večina učencev vedela, da je Miklošičevo najbolj znano delo Primerjalna 
slovnica slovanskih jezikov v štirih delih. 
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Graf 6: Grafični prikaz odgovorov na šesto vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 
 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 1 0 1 

b 12 17 29 

c 0 2 2 

d 3 4 7 
 
 

Največ anketirancev se je odločilo za napačen odgovor, saj Franc Miklošič ni prejel 
naziva baron (odgovor b), temveč vitez (odgovor c). Za odgovor b se je odločilo 12 
učencev in 17 učenk, za odgovor c pa 0 učencev in  2 učenki. 7 anketirancev se je 
odločilo za odgovor d in 1 učenec za odgovor a. Iz odgovorov na to vprašanje lahko 
sklepamo, da učenci niso bili seznanjeni, da je Franc Miklošič prejel dedni plemiški 
naziv vitez. 
 
 

 
Graf 7: Grafični prikaz odgovor na sedmo vprašanje učencev OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 
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 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 4 1 5 

b 12 21 33 

c 0 1 1 

 
 
Na sedmo vprašanje je največ anketirancev odgovorilo pravilno. Kar 33 jih je 
obkrožilo odgovor b, od tega 12 učencev in 21 učenk. 5 anketirancev se je odločilo 
za odgovor a, od tega 4 učenci in 1 učenka, in samo 1 učenka za odgovor c. Po 
pridobljenih podatkih lahko sklepamo, da učenci vedo, kje v Ljutomeru se nahaja 
Miklošičev trg.  
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1.9. OŠ Stročja vas   (5. razred) 
 
M = 14                                    Ž = 8                              SKUPAJ = 22 

 

 

Graf 8: Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 0 0 0 

c 14 8 22 

d 0 0 0 

 

 

Glede na odgovore na prvo vprašanje anketirancev iz OŠ Stročja vas lahko vidimo, 
da so zelo dobro seznanjeni, kdo je bil Franc Miklošič. Prav vsi učenci so se odločili 
za pravilen odgovor, in sicer c, da je bil Miklošič jezikoslovec in pisatelj. Od tega se je 
za odgovor c odločilo 14 učencev in 8 učenk.  
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Graf 9: Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 11 8 19 

b 0 0 0 

c 3 0 3 

d 0 0 0 

 

 

Pri drugem vprašanju se je največ učencev odločilo za odgovor a, ki je pravilen. Za 
odgovor, da se je Franc Miklošič rodil v Radomerščaku, se je odločilo 11 učencev in 
8 učenk. Za odgovor b in d se ni odločil nihče, odgovor c pa so obkrožili 3 učenci. 
Sklepamo lahko, da so anketiranci seznanjeni s podatkom, kje se je rodil Franc 
Miklošič.  
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Graf 10: Grafični prikaz odgovorov na tretje vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 0 0 0 

c 14 8 22 

d 0 0 0 

 

 

Tako kot pri prvem vprašanju, so se tudi pri tretjem vsi učenci odločili za pravilen 
odgovor, in sicer da je Franc Miklošič živel in deloval na Dunaju. Za ta odgovor se je 
odločilo 14 učencev in 8 učenk.  
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Graf 11: Grafični prikaz odgovorov na četrto vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 14 8 22 

c 0 0 0 

 

 

 

Tudi pri tem vprašanju so se vsi učenci odločili za pravilen odgovor, in sicer, da se po 
Miklošiču imenuje gimnazija v Ljutomeru. Za ta odgovor se je odločilo 14 učencev in 
8 učenk.  
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Graf 12:Grafični prikaz odgovorov na peto vprašanje OŠ Stročja vas 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 6 7 13 

b 2 1 3 

c 0 0 0 

d 6 0 6 

 

 

Pri petem vprašanju se je največ anketirancev odločilo za odgovor a. Od skupaj 13 
anketirancev se je se za ta odgovor odločilo 6 učencev in 7 učenk. Za odgovor b sta 
se odločila 2 učenca in 1 učenka, za odgovor d pa samo 6 učencev. Za odgovor c se 
ni odločil nihče. Pravilen odgovor je a, in sicer, da je Miklošičevo najbolj znano delo 
Primerjalna slovnica slovanskih jezikov v štirih delih. Največ učencev se je torej 
odločilo za pravilen odgovor in lahko sklepamo, da so seznanjeni z Miklošičevim 
delom.  
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Graf 13: Grafični prikaz odgovor na šesto vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 1 0 1 

b 11 6 17 

c 0 0 0 

d 2 2 4 

 

 

Največ učencev je obkrožilo odgovor b, ki pa je napačen. Za ta odgovor se je odločilo 
kar 17 anketirancev, od tega 11 učencev in 6 učenk. Pravilnega odgovora c, da je 
Miklošič prejel dedni plemiški naziv vitez, ni obkrožil nihče. 1 učenec se je odločil za 
odgovor a, 2 učenca in 2 učenki pa so se odločili za odgovor d. Po pridobljenih 
podatkih lahko sklepamo, da učenci niso bili seznanjeni s podatkom, da je imel 
Miklošič plemiški naziv vitez.  
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Graf 14: Grafični prikaz odgovor na sedmo vprašanje učencev OŠ Stročja vas 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 1 0 1 

b 10 6 16 

c 3 2 5 

 

 

Največ učencev je obkrožilo pravilen odgovor, in sicer b. Ta odgovor je izbralo 16 
anketirancev, od tega 10 učencev in 6 učenk. Za odgovor a se je odločil 1 učenec, za 
odgovor c pa 3 učenci in 2 učenki. Sklepamo lahko, da učenci vedo, kje v Ljutomeru 
je Miklošičev trg.  
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1.10. OŠ Križevci pri Ljutomeru (5. razred) 
 
 
M = 14                               Ž = 15                              skupaj = 29 

 

 

Graf 15 Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 3 0 3 

c 11 15 26 

d 0 0 0 

 

 

Največ učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru se je odločilo za odgovor c, ki je tudi 
pravilen. Od skupaj 26 anketirancev, ki se jih je odločilo za ta odgovor, je bilo 11 
učencev in 15 učenk. 3 učenci in 0 učenk se je odločilo za odgovor b, nihče pa se ni 
odločil za odgovor a in d. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so učenci seznanjeni s 
tem, kdo je bil Franc Miklošič.  
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Graf 16: Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 6 6 12 

b 3 5 8 

c 4 3 7 

d 1 1 2 

 

 

Največ anketirancev se je odločilo za pravilen odgovor, in sicer a. Ta odgovor je 
obkrožilo skupno 12 anketirancev, od tega 6 učencev in 6 učenk. Drugi največkrat 
obkroženi odgovor je b, saj so ga obkrožili 3 učenci in 5 učenk. Odgovor c so izbrali 4 
učenci in 3 učenke, odgovor c pa 1 učenec in 1 učenka. Glede na odgovore lahko 
vidimo, da največ anketirancev ve, kje se je rodil Franc Miklošič. 
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Graf 17: Grafični prikaz odgovorov na tretje vprašanje učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 3 2 5 

b 4 7 11 

c 6 6 12 

d 1 0 1 

 

 

Skoraj enako število anketirancev je obkrožilo odgovora b in c. Za odgovor b se je 
odločilo 11 anketirancev, od tega 4 učenci in 7 učenk, za odgovor c pa 12 
anketirancev, od tega 6 učencev in 6 učenk. Glede na to, da je pravilen odgovor c, je 
največ anketirancev odgovorilo pravilno in vedo, da je Miklošič živel in deloval na 
Dunaju. Samo 1 učenec se je odločil za odgovor d, da je Miklošič živel in deloval v 
Pragi. Za odgovor a pa so se odločili 3 učenci in 2 učenki.   
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Graf 18: Grafični prikaz odgovor na četrto vprašanje učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 2 5 7 

b 11 10 21 

c 1 0 1 

 

 

Največ učencev se je odločilo za pravilen odgovor, in sicer b, da je po Miklošiču 
poimenovana gimnazija v Ljutomeru. Ta odgovor je izbralo 11 učencev in 10 učenk. 2 
učenca in 5 učenk je izbralo odgovor a in samo 1 učenec odgovor c. Sklepamo 
lahko, da so učenci seznanjeni, katera šola se imenuje po Miklošiču.  
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Graf 19: Grafični prikaz odgovorov na peto vprašanje učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 5 5 10 

b 2 1 3 

c 1 3 4 

d 6 6 12 

 

 

Pri petem vprašanju je 10 anketirancev obkrožilo odgovor a in 12 odgovor d. 2 
učenca in 1 učenka so obkrožili odgovor b in 1 učenec ter 3 učenke odgovor c, 
največ učencev je sicer obkrožilo napačen odgovor, da je Miklošičevo najbolj znano 
delo Slovenska slovnica, vendar je vseeno skoraj enako število anketirancev 
odgovorilo pravilno, da je Miklošičevo najbolj znano delo Primerjalna slovnica 
slovanskih jezikov v štirih delih.  
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Graf 20: Grafični prikaz odgovorov na šesto vprašanje učencev OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 1 1 2 

b 5 1 6 

c 7 5 12 

d 1 8 9 

 

 

Pri tem vprašanju je večina anketirancev odgovorila pravilno, saj jih je 12 obkrožilo 
odgovor c, da je Franc Miklošič prejel dedni plemiški naziv vitez. Ta odgovor je od 12 
izbralo 7 učencev in 5 učenk. 1 učenec in 1 učenka sta izbrala odgovor a, 5 učencev 
in 1 učenka odgovor b ter 1 učenec in 8 učenk odgovor d. Glede na odgovore lahko 
sklepamo, da je večina učencev seznanjena, kateri dedni plemiški naziv je prejel 
Franc Miklošič.  
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Graf 21: Grafični prikaz odgovor na sedmo vprašanje učence OŠ Križevci pri Ljutomeru 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 8 14 22 

b 3 1 4 

c 3 0 3 

 

 

Pri zadnjem vprašanju se je največ anketirancev odločilo za napačen odgovor. Kar 
22 jih je obkrožilo odgovor a, od tega 8 učencev in 14 učenk. 3 učenci in 1 učenka so 
obkrožili odgovor b, ki je tudi pravilen, 3 učenci in 0 učenk pa je obkrožilo odgovor c. 
Iz odgovorov lahko sklepamo, da učenci iz OŠ Križevci pri Ljutomeru ne vedo, kje v 
Ljutomeru se nahaja Miklošičev trg.  
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1.11. Vse anketirane šole skupaj 
 
 
M = 44                             Ž = 46                                    skupaj = 90 

 

 

Graf 22:Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 0 0 0 

b 5 3 8 

c 39 43 82 

d 0 0 0 

 

 

Pri seštevku odgovorov vseh treh anketiranih šola lahko razberemo, da večina 
anketirancev ve, kdo je bil Franc Miklošič. Za odgovor c, ki je pravilen, se je odločilo 
kar 82 anketirancev, od tega 39 učencev in 43 učenk. Za odgovora a in d se ni 
odločil nihče iz vseh treh šol. Seštevek obkroženega odgovora b pa je 8, od tega 5 
učencev in 3 učenke.  
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Graf 23: Grafični prikaz odgovorov na drugo vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 27 28 55 

b 6 9 15 

c 10 7 17 

d 1 2 3 

 

 

Pri drugem vprašanju prav tako lahko vidimo, da se je za pravilen odgovor a odločilo 
največ anketirancev iz vseh treh šol. Ta odgovor je obkrožilo 55 anketirancev, od 
tega 27 učencev in 28 učenk. Drugi največkrat obkrožen odgovor je c, ki so ga 
anketiranci izbrali 17-krat, od tega ga je izbralo 10 učencev in 7 učenk. 6 učencev in 
9 učenk se je odločilo za odgovor b, 1 učenec in 2 učenki pa za odgovor d. Glede na 
število pravilnih odgovorov lahko sklepamo, da učenci vseh treh šol vedo, kje se je 
rodil Franc Miklošič.  
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Graf 24:Grafični prikaz odgovorov na tretje vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 12 18 30 

b 6 12 18 

c 24 16 40 

d 2 0 2 

 

 

Seštevek vseh anketiranih šol pokaže, da se je največ anketirancev odločilo za 
pravilen odgovor c. Ta odgovor je obkrožilo 40 anketirancev, od tega 24 učencev in 
16 učenk. Drugi največkrat izbran odgovor je a, ki so ga izbrali 30-krat, od tega 12-
krat učenci in 18-krat učenke. 6 učencev in 12 učenk se je odločilo za odgovor b, 
samo 2 učenca pa za odgovor d. Glede na odgovore lahko sklepamo, da učenci 
vedo, kje je živel in deloval Franc Miklošič.  
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Graf 25: Grafični prikaz odgovorov na četrto vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 16 5 21 

b 26 39 65 

c 2 2 4 

 

 

Največ učencev iz vseh treh anketiranih šol se je odločilo za odgovor b. Odgovor b, 
da se po Miklošiču imenuje gimnazija v Ljutomeru, je tudi pravilen odgovor. Ta 
odgovor so učenci obkrožili 65-krat, od tega 26-krat učenci in 39-krat učenke. Drugi 
največkrat obkrožen odgovor je a. Skupno ga je obkrožilo 21 anketirancev, od tega 
16 učencev in 5 učenk. Samo 2 učenca in 2 učenki so obkrožili odgovor c. Iz 
odgovorov lahko razberemo, da učenci vedo, katera šola se imenuje po Francu 
Miklošiču.  
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Graf 26: Grafični prikaz odgovorov na peto vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 19 22 41 

b 6 3 9 

c 1 7 8 

d 18 14 32 

 

 

Glede na seštevek odgovorov vseh anketiranih šola lahko sklepamo, da anketiranci 
vedo, katero je Miklošičevo najbolj znano delo. Največ jih je namreč obkrožilo 
odgovor a, da je njegovo najbolj znano delo Primerjalna slovnica slovanskih jezikov v 
štirih delih, in sicer 41, od tega 19 učencev in 22 učenk. Drugi največkrat zastopan 
odgovor je d, saj so ga anketiranci obkrožili 32-krat, od tega 18-krat učenci in 14-krat 
učenke. Za odgovor b se je odločilo 6 učencev in 3 učenke, za odgovor c pa 1 
učenec in 7 učenk.  
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Graf 27: Grafični prikaz odgovorov na šesto vprašanje učencev vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 3 1 4 

b 28 24 52 

c 7 7 14 

d 6 14 20 

 

 

Največ učencev vseh anketiranih šol se je odločilo za odgovor b, ki je napačen. Kar 
52 učencev se je odločilo za odgovor b, da je Miklošič prejel dedni plemiški naziv 
baron, od tega 28 učencev in 24 učenk. Za pravilen odgovor c, da je Miklošič prejel 
dedni plemiški naziv vitez, se je odločilo samo 14 anketirancev, od tega 7 učencev in 
7 učenk. Za odgovor a so se odločili 3 učenci in 1 učenka, za odgovor d pa 6 
učencev in 14 učenk. Sklepamo lahko, da učenci niso seznanjeni s podatkom, kateri 
dedni plemiški naziv je prejel Franc Miklošič.  
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Graf 28: Grafični prikaz odgovorov na sedmo vprašanje vseh anketiranih šol 

 

 

 MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

a 13 15 28 

b 25 28 53 

c 6 3 9 

 

 

Največ anketirancev iz vseh treh šol je izbralo pravilen odgovor, in sicer b. Ta 
odgovor je izbralo 53 anketirancev, od tega 25 učencev in 28 učenk. 28-krat so 
izbrali odgovor a, od tega 13-krat učenci in 15- učenke. 6 učencev in 3 učenke pa so 
obkrožili odgovor c. Iz odgovorov lahko razberemo, da učenci vedo, kje v Ljutomeru 
je Miklošičev trg.  
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10 UČNA POT IZ LJUTOMERA DO RADOMERŠČAKA  
 

 
VIR: www.geopedia.si 

 

Dolžina poti: 5.2 km 

Trajanje: približno 1 ura 20 minut 

Nadmorska višina Ljutomera: 175 m  

Nadmorska višina, kjer se nahaja Miklošičeva rojstna hiša: 252 m  

  

http://www.geopedia.si/
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10. 1. Opis poti z varnostnimi vidiki in priporočili za učence glede prometne 
varnosti 

 

Pot nas izpred Gimnazije Ljutomer na Prešernovi 34 vodi do Grossmanove ulice, kjer 
previdno prečkamo prehod za pešce v krožišču. Zavijemo desno na Kajuhovo ulico, 
potem na levo na Razlagovo ulico in pred nami se odpre Miklošičev trg. Učence 
opozorim, da se nahajamo v bližini glavne ceste skozi Ljutomer, ki je zelo prometna 
in jim svetujem, da se umaknejo na ploščad pred cerkvijo in si od tam ogledujejo 
znamenitosti. Sledi kratek postanek z ogledom Miklošičevega doprsnega kipa, cerkve 
sv. Janeza Krstnika. Na zidu stavbe na Miklošičevem trgu je tabla s slikami in opisi 
pomembnih stavb iz preteklosti, ki so vidne s te točke v Ljutomeru.  

Učenci prepoznajo nekdanjo Seršenovo hišo, v kateri sta danes Občina in  Upravna 
enota, župnišče, cerkev, stavbo, v kateri se je nahajala prva slovenska 
samopostrežna trgovina, baročni vhodni portal, kapelo sv. Florijana, ulico 1. 
slovenskega filmskega zapisa, nekdanjo mežnarijo in dekliško šolo.  

Pot se vzpne proti Spodnjemu Kamenščaku, z glavne ceste se napotimo skozi gozd, 
med njivami in travniki po makadamski cesti. Približamo se prvi kritični točki naše 
učne poti,  nezavarovanemu železniškemu prehodu, preko katerega sicer vodita 
pešpot in pot za motorna vozila, zato skupaj s študentko 4. letnika razrednega pouka, 
ki prav tako spremlja mojo skupino učencev, poskrbiva za varen prehod čez 
železniško progo. Vsak izmed naju se postaviva na eno stran proge, učencem dava 
navodila, da počakajo. Midva preveriva levo in desno stran, da ne prihaja vlak in tudi 
učence opozoriva, da preden prečkajo prehod, še to sami enkrat preverijo.  

Potem nadaljujemo pot po makadamski cesti do glavne ceste Ljutomer-Ormož. Sledi 
druga kritična točka, prečkanje glavne ceste, kar opravimo tako, da se odpravimo do 
prehoda za pešce in varno v strnjeni koloni prečkamo cesto, ko je ta prosta. Kot 
skupina hodimo po desni strani vozišča v smeri vožnje.   

Nato nadaljujemo pot proti Radomerju in zavijemo rahlo desno ter se povzpnemo 
proti Radomerščaku. Učence opozorim na posebno previdnost, saj je teren neraven 
in spolzek. Kmalu pridemo v gozd, od asfaltne ceste se pri domačiji Žinko v desno 
odcepimo na makadamsko cesto in ob vinogradih nadaljujemo pot v dolino do 
končnega cilja, rojstne hiše Franca Miklošiča.  
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10. 2. Učna priprava 
 

Študent,  
ki vodi uro 

Alen Nedeljko 

Šola OŠ Križevci pri Ljutomeru 

Datum:  
1. 9. 2017 

Razred: 
5.  

Predmet:  
Družboslovje  

Učna tema:   Ljudje v družbi,  prostoru in 
času 
 

Učna enota: Spoznavanje kulturne dediščine 

Ura: 2 šolski uri 

Učni cilji 

 

Učenci: 
-razvijajo sposobnost raziskovanja družbenega okolja 

-širijo prostorsko orientacijo domače pokrajine 

-spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravne enote, v kateri se nahajajo 

-berejo preprosti zemljevid, se kartografsko opismenjujejo, skicirajo preproste 
zemljevide 

-spoznavajo življenje ljudi v preteklosti v domači pokrajini 

-spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti 
in državni pripadnosti 

-raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo) 

-razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine 

Ključne 
besede 

Franc Miklošič, kulturna dediščina, spomeniki, rojstna hiša, Radomerščak, 
doprsni kip, knjige, rokopisi 

Učne oblike - frontalna, 
- skupinska, 
- individualna, 
- delo v dvojicah 

Učne metode - pogovor, 
- razlaga, 
- delo z učnimi listi 
-          poslušanje pravljice in pesmi 

Pripomočki Učni listi, Miklošičeve Pravljice iz Bukovine, Pesem Lipa iz Miklošičevega Berila 
za 5. razred  

Prilagoditve  / 

Literatura Učni načrt za družbo za 5. razred OŠ 
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1. dejavnost (uvodna motivacija - 10 minut) 

 

Učencem razdelim učne liste. Posebej jih opozorim na zemljevid, ki ga naj natančno 
opazujejo in na njem poiščejo mesto, kjer se trenutno nahajajo in ga označijo. Učenci 
prepoznajo stavbo Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. Opozorim jih, da skrbno 
preverijo, kateri predmet kulturne dediščine se nahaja na stavbi. 

 

2. dejavnost (nadaljevanje učne poti - 35 minut)  

 
Učno pot nadaljujemo do Miklošičevega trga, kjer se nahajata Miklošičev doprsni kip 
in stavba, v kateri je mladi Miklošič preživel otroška leta. Učenci izpolnjujejo učni list. 
Na zidu stavbe na Miklošičevem trgu je tabla s slikami in opisi pomembnih zgradb iz 
preteklosti, ki so vidne s te točke v Ljutomeru. Učenci prepoznajo nekdanjo 
Seršenovo hišo, v kateri sta danes Občina in  Upravna enota, župnišče, cerkev, 
stavbo, v kateri se je nahajala prva slovenska samopostrežna trgovina, baročni 
vhodni portal, kapelo sv. Florijana, ulico 1. slovenskega filmskega zapisa, nekdanjo 
mežnarijo in dekliško šolo. Učenci na zemljevidu označijo prehojeno pot od 
Gimnazije Franca Miklošiča do Miklošičevega trga in odgovorijo na zastavljena 
vprašanja.  

 

 

Slika 31: Z učenci na Miklošičevem trgu v Ljutomeru (vir: osebni arhiv) 
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Slika 32: Spuščanje proti rojstni hiši med vinogradi (vir: osebni arhiv) 
 
 

3. dejavnost  (20 minut)  
 
Učenci prispejo v Radomerščak, opazujejo okolico, osredotočijo se na vrsto 
pokrajine, v kateri se nahajajo. Pozdravi jih sedanji lastnik rojstne hiše Franca 
Miklošiča, gospod Miro Vaupotič in jih povabi na ogled notranjosti hiše, ki si jo učenci 
natančno ogledujejo ter rešujejo učne liste. Opozorim jih, da so posebej pozorni na 
predmete kulturne dediščine, ki se nahajajo v hiši: listine, rokopisi, fotografije, knjige, 
spominska plošča, časopisi, slike, čestitke, medalja, priznanja, razglednice in drugo. 
Učencem na kratko predstavim Miklošičevo življenje in jim povem, da je kljub temu, 
da je bil profesor in rektor univerze na Dunaju, zbiral tudi gradivo za otroke. Tako so 
nastale Pravljice iz Bukovine in pesem Lipa, ki jo je Miklošič uvrstil v berilo za 5. 
razred. Učence opozorim na učni list, kjer se nahajajo vprašanja v zvezi z 
omenjenima besediloma. Preberem jim pravljico Lepi Peter in pesem Lipa. 
 
 

 

Slika 33: Branje pravljice Lepi Peter (vir: osebni arhiv) 
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4 . dejavnost (25 minut - zaključek) 

 

Učencem podam navodilo, da dokončno označijo celotno prehojeno pot na 
zemljevidu in rešijo še preostala vprašanja na učnem listu. Ob koncu sledi še 
pogovor z lastnikom hiše, ki ga sam usmerjam, sprašujejo pa lahko tudi učenci. 
Pogovor teče o doprinosu družine Vaupotič k ohranjanju kulturne dediščine Franca 
Miklošiča, kakšna je zgodovina zgradbe, v kateri se je rodil Miklošič, kako so oni prišli 
do nje, kako potekajo običajni obiski, in še o tem, da je njegova družina zaslužna za 
Miklošičevo vino in razglednico.  

 

 

Slika 34: Učenci dokončajo reševanje učnih listov (vir: osebni arhiv) 
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10.3. Učni list 

 

UČNA POT OD LJUTOMERA DO RADOMERŠČAKA Z UČNO URO OB 

MIKLOŠIČEVI ROJSTNI HIŠI 

Ime in priimek: __________________ 

 

1. Na zemljevidu označi prehojeno pot. 

 

 
         Vir: www.geopedia.si 

 

2. Podčrtaj, katere spomenike kulturne dediščine si videl na tej poti: 

 

plošča na Gimnaziji Ljutomer, nagrobni kamen, doprsni kip Franca Miklošiča 

 

3. Iz kakšnih materialov so ti spomeniki oziroma predmeti?  
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4. Opiši pokrajino, po kateri je potekala pot. 

 

 

 

5. Kdaj je bila zgrajena hiša, v kateri se je rodil Franc Miklošič? 

 

 

6. Obkroži, kateri predmeti kulturne dediščine so prisotni v hiši: 

 razglednica, Miklošičevo vino, zapiski, medalja, Miklošičev kip, knjige, fotografije, 

obleka  

 

7. Skrbno poslušaj Miklošičevo pravljico Lepi Peter iz zbirke Pravljice iz 

Bukovine ter poveži pravilne trditve: 

 

Lepi Peter                                                   Petru zavije vrat. 

Pravljično število v zgodbi je                      je udarila po kači.       

Mati                                                            se poroči s cesarjevo hčerko. 

            Kripl                                                           dvanajst. 

 

8. Poslušaj pesem Lipa, ki jo je poslovenil Franc Miklošič, ter obkroži tiste 

odgovore, ki prikazujejo, kako v tej izpovedi lipa vpliva na počutje človeka: 

a) prijetno 

b) prijateljsko 

c) pomirjeno 

d) sovražno 

 

9. Obkroži pravilno trditev: Besede: solnce, lih,vert, gorko so:  

 

 zelo stare / tuje / moderne. 

 

10. Pravljico Lepi Peter sem razumel. Obkroži:  

  

                                            DA                 NE 

 11. Učna pot z učno uro v Radomerščaku mi je bila zanimiva in poučna.  

       Obkroži:  

                                            DA                 NE 
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10.4. Analiza učne ure 
 
Z izvedbo učne poti in učne ure sem zelo zadovoljen. Glede motivacije učencev 
nisem imel težav, saj so si z zanimanjem ogledovali spomenike in predmete kulturne 
dediščine, ob katerih smo se ustavili. Povedal sem jim, da bomo skupaj opravili 
vzorčno učno pot z učno uro, ki bosta služili za mojo raziskavo. Videl sem, da so bili 
zelo ponosni, ker so bili izbrani za to nalogo.   
 
Zastavljali so tudi dodatna vprašanja, ki so se jim porajala ob reševanju učnih listov in 
na poti. Prepoznali so vse predmete kulturne dediščine in v večini tudi ugotovili, iz 
katerih materialov so. Dotikali so se predmetov, preverjali materiale in na glas 
razmišljali.  Nekaj težav so imeli z označitvijo prehojene poti na zemljevidu, kar lahko 
pripišemo dejstvu, da nismo hodili po glavni cesti in so se težje orientirali. Nobeden 
izmed njih še ni prej bil v Radomerščaku.  
 
Učencem sem po poti razlagal tudi, kako pomembna je prometna varnost, ti otroci so 
bili kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči mene in 
tudi druge spremljevalke na poti. Učence sem seznanil s prometnimi razmerami na 
naši poti, opozoril sem jih na nevarnost ob prečkanju železniškega prehoda, kar sem 
natančno že opisal v varnostnem vidiku svoje priprave.  
 
Glavno cesto smo prečkali na prehodu za pešce v strnjeni koloni, ko je bila cesta 
prosta. Jaz in spremljevalka sva stala oba na prehodu za pešce, ko so ga prečkali 
učenci. Ko smo zapuščali mesto Ljutomer in se povzpeli v gričevnat svet, so takoj 
opazili spremembe, da je pokrajina hribovita, vinorodna, rekli so, da se začenjamo 
vzpenjati. Sami so opazili in tudi slišali klopotec. Vsi so že prej videli klopotec, starši 
ali stari starši štirih učencev imajo vinograd, kjer je klopotec nepogrešljiv, saj odganja 
ptice, da ne jedo grozdja, ko zori. Učence sem vprašal, ali vedo, kdaj se klopotci v 
vinogradih postavljajo in eden izmed njih je vedel, da 15. avgusta, ker imajo oni takrat 
vedno v goricah piknik.  
 
Učence je navdušil razgled na panonsko ravnico in na vinograde ter hribovit svet. 
Posebej jim je bila zanimiva notranjost rojstne hiše, ker so v njej stari predmeti. 
Opazili so, da so nekoč imele hiše zelo majhna okna, razložil sem jim, da zato, da je 
bilo v njih toplo, ker še niso poznali centralne kurjave in drugih oblik ogrevanja. 
Predmetov v hiši so se učenci dotikali, si jih natančno ogledovali, jih kazali eden 
drugemu.  
 
Predvideval sem, da se bo učencem pravljica Lepi Peter zdela preveč kruta, vendar 
so jo z zanimanjem poslušali, komentirali dogajanje v njej in razpravljali o tem, kaj se 
je dogajalo. V tem delu učne ure so bili učenci tudi najbolj nemirni, fantje so odprtih 
ust čakali, kaj bo Peter naredil z zmaji, eden izmed fantov je komentiral, da je bilo 
zelo napeto ob poslušanju pravljice, da se mu je zdelo, da vse doživlja v živo in da si 
je lahko predstavljal Petra, kače in to čudno bitje–kripla.  
 
Učenci so se oglašali s svojimi pripombami in zelo doživeto podajali svoja mnenja in 
razmišljanja. Na tem mestu sem jih moral miriti, da sem lahko nadaljeval z branjem. 
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Ob poslušanju te pravljice so bili tudi najbolj neučakani, saj so z napetostjo 
pričakovali, kaj je sledilo. Ob primerni razlagi in dodatnim navodilom je lahko tudi 
takšna pravljica del učnega gradiva, vendar je ob prizorih nasilja in krutosti v razredu 
potrebno učence na to temeljito pripraviti. Tudi jaz sem učence opozoril, da so  v 
pravljici prisotne kače, zmaji, kri in smrt. Vprašal sem tudi, če kdo ne bi želel ali 
zmogel poslušati, da lahko odide ven, vendar so vsi učenci ostali v sobi in z velikim 
pričakovanjem prisluhnili pravljici. Ena izmed deklic je povedala, da se ji pravljica ni 
zdela preveč grozna, kajti tudi sicer se v pravljicah junaki bojujejo z zmaji in kačami in 
da se ji je zdelo dobro, da mati na koncu reši svojega sina, ko ga oživi.  
 
Pogovarjali smo se tudi o tem, da so seveda tu prisotni pravljični elementi, kjer je vse, 
oziroma marsikaj mogoče, kar je nasprotno z resničnim življenjem, ko mrtvega 
človeka ni mogoče več obuditi v življenje. Učenci so povedali, da jim je bilo všeč 
napeto dogajanje v pravljici, da so zelo natančno poslušali, ker jih je zanimalo, kaj se 
bo še zgodilo. Pesem Lipa se mi glede na odzive otrok, ki so mi zastavljali številna 
dodatna vprašanja zaradi nerazumevanja besedila, ne  zdi primerna za obravnavo v 
5. razredu in je bolj ustrezna za srednje šole kot primer besedila iz daljne preteklosti. 
Zaradi številnih starinskih izrazov učenci pesmi niso dobro razumeli, opazil pa sem 
tudi, da so že bili tudi precej utrujeni od hoje, kar je vplivalo na njihovo koncentracijo.  
 
Učne liste so reševali zavzeto, spraševali, pisali z vso resnostjo, tudi lastnika 
Miklošičeve rojstne hiše so kljub utrujenosti še poslušali. Eden izmed učencev ga je 
vprašal, če je hiša vedno odprta, da bi on pripeljal svoje starše, izvedel je, da se je 
potrebno napovedati. Učenci so dobili lastnikovo  telefonsko številko, da se lahko 
dogovorijo za ogled notranjosti hiše.  Zastavljene cilje sem v celoti uresničil, tudi 
glede časovnega okvirja sta bili planirani učni uri primerno in uspešno izvedeni, kajti 
ni mi  zmanjkalo časa in sem učno uro z učno potjo izvedel v planiranem času.  
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10.5. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI  
 

V tej magistrski nalogi smo raziskovali življenje in delo Franca Miklošiča. Zastavili 
smo si cilj, da bomo preverili poznavanje  Franca Miklošiča učencev v drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju treh različnih osnovnih šol, raziskali smo primere 
snovne in nesnovne kulturne dediščine v Ljutomeru in okolici, predstavili smo vlogo in 
prizadevanje Gimnazije Ljutomer pri ohranjanju Miklošičeve kulturne zapuščine.  

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli na treh osnovnih šolah, in sicer 
Ljutomer, Stročja vas in Križevci pri Ljutomeru, in v katerem je sodelovalo skupaj 80 
petošolcev, smo  ugotovili, da učenci Franca Miklošiča dobro poznajo, še posebej so 
izstopali učenci iz Ljutomera in Stročje vasi, ki so v okviru športne vzgoje in 
pohodništva že opravili pohod na Jeruzalem in so se spotoma, mimogrede ustavili 
tudi v Radomerščaku, v Križevcih, ki so že bolj oddaljeni od Ljutomera, še posebej 
nekatere vasi, že proti Radencem, pa je bilo poznavanje manjše, kar je v skladu s 
pričakovanji.  

Učenci so zelo različno odgovarjali na vprašanja glede krajev Miklošičevega 
delovanja, zelo primerjalno je število odgovorov, da je deloval tudi v Ljubljani in Pragi, 
kar smo tudi prej predvidevali.  

Tudi glede Miklošičevih  del so učenci obkroževali dva različna odgovora, da sta to 
Primerjalna slovnica in tudi Slovenska slovnica. Učenci so pravilno domnevali, da gre 
za slovnico, vendar vsi niso obkrožili pravilnega odgovora. Pri vprašanju o plemiškem 
nazivu je večina učencev obkrožila, da gre za naziv baron, kar ni bil pravilen odgovor.  

To povezujemo z dejstvom, da so na Slovenskem nekoč živeli baroni, v osnovni šoli 
se omenja baron Žiga Zois, v preteklosti pa na naših tleh ne omenjamo vitezov. Tudi 
primere kulturne dediščine v Ljutomeru so učenci prepoznali, ugotovili so, kateri so 
povezani s Francem Miklošičem.  

Prvo hipotezo, da je Franc Miklošič med učenci prleških osnovnih šol slabo poznan, 
smo ovrgli, saj je bilo v raziskavi ugotovljeno, da večina osnovnošolcev dobro pozna 
življenje in delo Franca Miklošiča.  

Ob pregledu in raziskavi primerov snovne in nesnovne dediščine Franca Miklošiča v 
Ljutomeru in okolici smo s pomočjo pregleda na terenu in analize vseh treh 
intervjujev potrdili hipotezo, da je v Ljutomeru in okolici  prisotna snovna in nesnovna 
kulturna dediščina Franca Miklošiča.  

Kot je bilo že prej v tej nalogi omenjeno in zapisano, so v mestu Ljutomer kar trije 
kipi, obstajajo pa tudi številni zapisi, rokopisi v ljutomerskem muzeju, spominske table 
na stavbah, javna ustanova in trg, ki se imenujeta po Francu Miklošiču.  

Domačija v Radomerščaku je zgledno obnovljena, sedanji lastnik vedno z veseljem 
sprejme obiskovalce, tudi mi z učenci smo se tam počutili zelo dobrodošle. Učenci so 
celo izrazili željo, da se vrnejo in v Radomerščak pripeljejo svoje starše, s čimer se je 
potrdilo predvidevanje, da je takšna učna pot z učno uro za učence zelo zanimiva, 
poučna in koristna. To učno pot bi lahko vključili v področje zelenega turizma v 
Prlekiji.  
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Raziskali smo, ali se Gimnazija v Ljutomeru, ki nosi  ime Franca Miklošiča,  s svojo 
vizijo trudi ohranjati spomin na Franca Miklošiča. S podatki iz intervjuja s prizadevno 
profesorico slavistko Ireno Štuhec smo potrdili tudi tretjo hipotezo, kajti ta gimnazija 
je predvsem  z znanstveno-raziskovalnim simpozijem  Miklošičevi dnevi presegla ne 
samo regionalne meje, pač pa je to postal tudi že simpozij z mednarodno udeležbo, 
predavatelji v preteklosti so prihajali ne le iz Ljubljane in Maribora, pač pa tudi iz 
Celovca, Gradca, Dunaja in Varaždina.  Tudi s filmom o Francu Miklošiču in izdajo 
njegovih Pravljic iz Bukovine Gimnazija Ljutomer skrbi za ohranjanje spomina na 
jezikoslovca Miklošiča.  

Poseben izziv pri nastajanju in raziskovanju ob tej magistrski nalogi je zame bila 
priprava učne poti in učne ure v Radomerščaku. Sam sem najprej preveril, pregledal  
in prehodil to pot, posebej sem se osredotočil na varnostni vidik izvedbe te učne poti, 
si ogledal vse točke, se tudi pogovoril z lastnikom hiše o primernem datumu obiska. 
Glede na poletne počitnice in številne aktivnosti učencev smo potem vsi skupaj 
potrdili datum prvi september.  

Na žalost nam vreme tistega dne ni bilo naklonjeno, celo deževalo je, ampak ko smo 
se začeli spuščati proti domačiji v Radomerščaku, je kot po čudežu posijalo sonce, 
kot da bi hotelo ogreti  te mlade prleške dušice, ki so prišle raziskovat življenje 
velikega človeka in rojaka - pomembnega jezikoslovca, ki je kot otrok prav tako 
stopal po tej zemlji in spal v hiši, ki so si jo učenci spoštljivo ogledovali in se z 
zanimanjem dotikali starih predmetov, rokopisov in knjig, sedli na stol, na katerem je 
nekoč sedel Miklošič.   

Predvidevali smo, da bo pravljica Lepi Peter morda nerazumljiva in dogajanje v njej  
kruto in odbijajoče, vendar smo zastavili hipotezo, da so Miklošičeve Pravljice iz 
Bukovine in odlomki iz njegovih Beril primerno gradivo za vključitev v osnovnošolski 
učni načrt. Izkazalo se je, da so učenci pravljico  poslušali z veliko napetostjo in 
pričakovanjem, da jim je bila zanimiva in da so jo razumeli, kar so potrdili tudi z 
rešenim učnim listom.  

Kot smo zapisali že v teoretičnem delu te magistrske naloge, je o pojavu nasilja  
potrebno spregovoriti še posebej tenkočutno z otroki. Če se pogovoru o tem 
izogibamo, bo toliko težje otroku ga prepoznavati, se z njim soočiti, ko se pojavi.  

Učencem sem razložil, da je v pravljici prisotna grožnja z zavijanjem vratu in da se 
zgodi pravljični element, to je čudež, ko se mati z listom dotakne trupa in sin oživi, kar 
je v resničnem življenju nemogoče in opozoril sem jih, da naj česa podobnega nikar 
ne poskušajo. O tem bi se dalo še razpravljati, vendar danes lahko ugotavljamo, da 
je tudi v risankah za otroke  prisotno nasilje, kar vidimo ob natančni analizi le-teh, na 
primer že pri risanki Tom in Jerry; pojav prisotnosti nasilja in krutosti lahko najdemo 
že tudi v Rdeči kapici in nenazadnje tudi v slovenskem Kekcu.  

Torej smo potrdili hipotezo v tistem delu, da so Pravljice iz Bukovine primerno 
gradivo tudi za osnovnošolce, seveda ob primernem vodenju učitelja in njegovi 
razlagi. Pesem Lipa je zanimiva za obravnavo predvsem iz jezikoslovnega vidika, ko 
se učenci srečajo s takratnim jezikom in starimi besedami, vendar je za obravnavo v 
razredu pretežka.  Spoznali smo in ob tem tudi potrdili hipotezo, da je učna pot po 
poteh Miklošičevih obeležij od Ljutomera do Radomerščaka z učno uro pri Miklošičevi 
rojstni hiši za učence zanimiva in poučna.  
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Učenci so z neučakanostjo in radovednostjo pričakovali dan, ko smo se odpravili na 
pot. Bilo jih je 9. Vestno so poslušali, si zapisovali, spraševali. Za vse je bilo prvič, da 
so se udeležili te učne poti in bili v Radomerščaku. Ugotovili smo, da so dobri 
opazovalci, skrbni poslušalci in radovedni učenci. Tudi dolžino poti so zmogli brez 
težav, saj se tudi sicer ukvarjajo s športom in so v dobri kondiciji. Učna pot je bila 
zanimiva, učenci so se aktivno družili, torej razvijali govorne in tudi socialne 
spretnosti. Tudi gibalne spretnosti so bile aktivirane, saj so prehodili dokaj dolgo pot, 
teren se je dvigoval in spuščal. Povedali so, da se o Miklošiču izvedeli veliko novega 
in koristnega.  

Učenci so pokazali veliko znanja o obnašanju v cestnem prometu, pomenu varnosti, 
orientaciji in poznavanju pokrajine ter opazovanju sveta okrog sebe. Uspešno so 
prepoznavali elemente in predmete kulturne dediščine na naši učni poti in v 
Miklošičevi rojstni hiši. Pojem in pomen kulturne dediščine bodo še bolje razumeli in 
ju koristno vpletali v vsakdanje življenje. Upamo, da jo bodo znali tudi v prihodnosti 
ceniti in spoštovati.  

Tudi sami smo bili presenečeni, da smo v Pokrajinskem arhivu v Mariboru videli, 
koliko gradiva obstaja o Francu Miklošiču. S strahom in spoštovanjem smo v roke 
vzeli škatle in iz njih jemali posamezne dokumente, jih pregledovali, brali in hkrati 
občudovali.  

Menimo, da je potrebno otroke vzgajati na način, da bodo imeli pozitiven odnos do 
zapuščine iz preteklosti in da jo bodo vedno zmožni ceniti in ne omalovaževati, v 
smislu, da vse, kar je staro, ni dobro, ni cenjeno in naj bo pozabljeno.  Prepričani 
smo, da je nam učiteljem z raziskovanjem, spoštovanjem in ohranjanjem kulturne 
dediščine zaupano pomembno poslanstvo, ki ga nikoli ne smemo prenehati 
opravljati. 
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12 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Izjava staršev 

 

IZJAVA 

 

Podpisani _______________________ dovoljujem, da je moj otrok, učenec OŠ 
__________________dne 1.9.2017 udeleženec učne poti in učne ure v 
Radomerščaku. Hkrati dovoljujem tudi fotografiranje in objavo fotografij za namen 
magistrske naloge. 

 

V __________________, dne _____________             Podpis staršev:  

                                                                                        ____________   

 

 


