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IZVLEČEK
Mesto Kamnik se je razvilo na sotočju rek Kamniške Bistrice in Nevljice. Njegove korenine
segajo v leta 1229, ko je mesto dobilo tudi mestne pravice. Kamnik je bil v tistih časih obdan
z obzidjem, ki ga je reševalo pred napadi sovražnikov. Danes lahko to obzidje opazimo le na
določenih delih mesta, čeprav ga je zob časa že pošteno načel. Ostanke obzidja so v zgodovini
uporabljali tudi pri popotresni gradnji hiš leta 1511. V mesto so vodila štiri glavna vrata, skozi
katera so kmetje vozili svoje pridelke in jih prodajali na mestnih sejmih. Še danes ima mesto
veliko trgov, na katerih so včasih prirejali različne sejme in menjave blaga. Vsako leto se v
Kamniku odvijajo srednjeveški dnevi, ki pričarajo mestu pravi srednjeveški utrip. Tako si
lahko predstavljamo, kakšno je bilo življenje v Kamniku in kaj so bile glavne dejavnosti ljudi
v tistem času. Danes je Kamnik prelepa destinacija tako za življenje kot za turistične obiske
skozi celo leto. Že sprehod skozi mesto odstira številne kulturnozgodovinske znamenitosti, ki
so vredne ogleda. Če pa imamo malce več časa, se lahko zapeljemo v prečudovito Kamniško
Bistrico in se ohladimo ob izviru istoimenske reke. Za navdušene hribolazce so urejene
številne gorske poti, ki omogočajo sprostitev, rekreacijo ter prečudovite razglede proti
Ljubljanski kotlini in dlje.
V prvem delu svojega diplomskega dela sem na kratko predstavil lego ter splošne značilnosti
Kamnika, izvor imena in grb, zgodovino mesta, kulturnozgodovinske spomenike (staro
predmestje – Šutno, cerkev Marijinega brezmadežnega spočetje na Šutni, Frančiškanski
samostan s cerkvijo sv. Jakoba, Mali grad z grajsko kapelo in obrambnim stolpom, Stari grad,
grad Zaprice, Glavni trg) ter znane Kamničane (Josipa Nikolaja Sadnikarja, Miha Maleša,
Rudolfa Maistra - Vojanova, Ivana Vavoptiča, Marijo Vero, Frana Albrehta). Pri didaktičnem
delu sem sestavil učne ure za učence 4. razreda Osnovne šole Toma Brejca na temo »domači
kraj«. Sestavil sem različne učne liste, prilagojene posamezni skupini učencev. Reševali so jih
po ogledu domačega kraja – Kamnika, saj so tako lahko uporabili pridobljeno znanje. Pri
empiričnem delu sem učencem 4. a in b razreda razdelil učni list, ki je preverjal, kako dobro
učenci poznajo svoj domači kraj.
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ABSTRACT
The town of Kamnik developed at the confluence of the Kamniška Bistrica River and the
Nevljica River. The early beginnings of the town go back as far as 1229 when it was awarded
town privileges. At that time, Kamnik was surrounded by city walls in order to keep safe from
enemy attacks. Today, the remnants of these walls may be observed in different parts of town,
but are found mostly in poor condition. The walls were employed as elements of construction
during rebuilding efforts after the earthquake in 1511. The town had four main town gates that
would usher in farmers who came to sell their produce at town fairs. Owing to this tradition,
there are many fairs held on several squares today. Each year, the town hosts Medieval Days,
a festival whose goal is to recreate the spirit of the Middle Ages. It sets out to capture the
main activities that people of the time would engage in and their everyday life. Now, it is not
only a pleasant town to live in but also a popular tourist destination throughout the year. A
casual walk downtown reveals many cultural and historical landmarks worth seeing. There are
many other tourist attractions, such as the Kamniška Bistrica Valley which has a lot to offer,
namely the popular spring of the river as well as many hiking routes which provide many
opportunities for leisure activities, recreation, mountaineering and magnificent views of the
Ljubljana Basin and farther beyond.
The first part of the thesis is concerned with general characteristics of Kamnik, namely
focusing on its position, the origin of the name and a detailed description of the coat of arms.
Further on, the historic-cultural landmarks (Šutna Street, Church of Mary’s Immaculate
Conception, Franciscan monastery and Church of St. Jacob, Mali grad castle with an
adjoining chapel and a fortified tower, Stari grad castle, Zaprice Castle and Main Square). The
following section deals with prominent figures of the town, such as Josip Nikolaj Sadnikar,
Miha Maleš, Rudolf Maister – Vojanov, Ivan Vavpotič, Marija Vera and Fran Albreht, who
have in one way or another contributed to its cultural and historical significance. The second
part of the thesis is a presentation of the results of a didactic research. For this purpose,
different handouts relating to the topic of Kamnik were distributed among particular groups of
fourth grade elementary students of the Tomo Brejc Primary School. After a guided tour of
the town, they were asked to fill out the handouts in order to put theory into practice. As for
the empirical assignment, the questions on the handouts were posed so as to reflect the
student’s familiarity with their home town.
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1 UVOD
»Kamnik je mesto številnih obrazov, prijeten kraj za bivanje, delo, kreativnost in sprostitev.
Je tudi mesto tradicije, zgodovine, bogate dediščine in mesto z dušo. Očara z veličastnimi
Kamniškimi Alpami in Veliko planino, s čisto Kamniško Bistrico ter s starim trškim jedrom.«
To so bile besede Monike Hetsch, ki je bila predsednica ocenjevalne komisije za ocenjevanje
najlepših evropskih mest. Kamnik si je že prislužil zlato priznanje, kar kaže na lepoto tako
kulturnozgodovinskih spomenikov kot same okolice, ki daje mestu prav poseben pečat.
Prav lepote Kamnika so me navdahnile za izbor diplomske teme, ki sem jo povezal z
osnovnošolsko snovjo. Večerni sprehodi skozi Kamnik razkrijejo zgodovino mesta in z malce
domišljije pričarajo občutek srednjeveškega življenja. Šutenska ulica obiskvalca že na svojem
začetku osvoji s prelepo ter mogočno cerkvijo Marije brezmadežne in ga ne spusti iz svojih
rok (strnjene hiše), dokler ne pride do Samčevega predora. Po poti lahko opazi okrašene
izveske, različne spominske table, zanimiva pročelja hiš in rojstno hišo enega
najpomembnejših ljudi za Slovenijo – Rudolfa Maistra. Nato ga pot popelje proti mestnemu
jedru, do katerega lahko dostopi po različnih ulicah. Med njimi se skrivajo majhni trgi, na
katerih si lahko predstavlja različne tržnice, ki so nekoč stale prav tam. Glavni trg je ponos
mesta, saj se bohoti s prelepim vodnjakom in detajlno okrašeno fasado na osrednji hiši. Nad
mestom pa skrbno bedita malce nižji Mali grad in njegov »višji brat«, Stari grad. Mestu dajeta
mogočno podobo, pa čeprav se je od obeh ohranilo le nekaj ruševin.
Prav ti biseri so me spodbudili, da sem se o njih malce bolj pozanimal in se seznanil z njihovo
zgodovino. Pomembno se mi zdi, da človek pozna stvari, s katerimi se srečuje vsak dan. Zato
sem se odločil, da bodo prav kulturnozgodovinski spomeniki Kamnika tematika moje
diplomske naloge. Zanimalo me je, kako se bodo učenci odzvali na domači kraj in njegovo
bogastvo. Odločil sem se za 4. razred 9-letne osnovne šole, saj je v učnem načrtu eden izmed
ciljev tudi ta, da učenci spoznavajo razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske
spomenike.
Na svetu je mnogo mest, ki se odlikujejo po velikosti, pomembnosti, legi, lepoti in zgodovini.
Kamnik se z njimi težko primerja, ker je samo majhno mesto na bregovih Bistrice, kjer se
patina streh, zvonikov in razvalin zliva z zelenjem okoliških hribov med ravnino polja in
1

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

verigo belih vrhov od Kočne do Ojstrice. Zato pa je Kamnik mesto z dušo in zgodovino! V
obeh se odseva usoda malega naroda, ki je na stičišču romanskega, germanskega in
madžarskega sveta uspel ohraniti svojo zemljo, jezik in kulturo. Na teh diagonalah je živel in
živi tudi Kamnik s svojimi ljudmi, ki so ustvarjali mozaik slovenskega bivanja; brez
kamniških kamenčkov bi bil nepopoln in osiromašen.1

1

Majcenovič, Janez: Kamnik. Komenda: Lubadar, 1991, str. 5.
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2 LEGA in SPLOŠNE ZNAČILNOSTI KAMNIKA
Mesto Kamnik leži v naročju Kamniško-Savinjskih Alp. Razvilo se je na sotočju rek
Kamniške Bistrice in Nevljice. Po besedah velikega geografa Melika je Kamnik največji in
najznamenitejši kraj na Bistriški ravnini, ki je del Ljubljanske kotline. Leži le dobrih 20
kilometrov severno od glavnega mesta Slovenije.

Slika št. 1: Lega Kamnika na zemljevidu Slovenije
(vir: http://www.mediline.si/whereweare.html)

Staro mestno jedro se je razvilo na ulici Šutna, ki je še danes najbolj znana in najlepša ulica v
mestu. V zgodovini se je celotno mesto razvijalo okoli vzpetine Mali grad. Kasneje se je širilo
na severu proti Mekinjam in na jugu proti Duplici. V preteklosti je imel Kamnik izredno
povezovalno vlogo, saj leži na stičišču cest med Ljubljansko in Celjsko kotlino (čez Kozjak
po Tuhinjski dolini) ter Zgornjo Savinjsko dolino (čez Črnivec). Prav lega je imela velik vpliv
pri razvoju kraja.2
Občina Kamnik je razdeljena na 22 skupnosti (Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamniška
Bistrica, Motnik, Nevlje, Podgorje, Pšajnovica, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku,
Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Voljči Potok, Vranja Peč, Kamnik –
center, Mekinje, Novi trg, Perovo, Zaprice) in 115 naselij. Zajema porečje Kamniške Bistrice
in sega visoko v Kamniško-Savinjske Alpe, do državne meje, do kokrškega povodja na
Krvavcu in savinjskega povodja na vzhodu. Na jugu obsega Kamniško-dupliško-komendsko

2

Povzeto s svetovnega spleta (19. 5. 2011): http://www.kamnik- tourism.si.
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polje. V občini živi okoli 29.000 prebivalcev, v samem mestu pa okoli 12.200. Občina je ena
izmed največjih v Sloveniji, saj meri kar 289 km².3

2.1

IZVOR IMENA in GRB

Kamnik je dobil ime po kamnitih tleh, ki so pokrivala in še danes pokrivajo glavne mestne
ulice.4 Občinski svet občine Kamnik je 24. septembra leta 1997 sprejel današnji grb občine
Kamnik. Grb ima obliko ovalnega ščita. Ozadje grba je modro, obrobljeno z rumeno. Na
sredini je upodobljen osrednji motiv, grajski stolp. Med vrati stolpa je upodobljena Veronika,
pol ženska in pol kača, s krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta upodobljena dva zmaja. Na
levi strani zgornjega dela stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa prvi mesečev krajec.5

Slika št. 2: Grb občine Kamnik
(vir: http://www.pozdravizkotla.si/pik5/pokrovitelji)

2.1.1 Legenda o Veroniki
Pred sila davnim časom so živeli v Kamniku bratje trojčki. Vse mesto jih je ljubilo in skrbelo
zanje, da so se izučili za duhovnike. Prišel je veseli čas, da bi morali prvič stopiti pred oltar in
darovati presveto daritev. Kamničani so sklenili nalašč za to slovesnost sezidati tako cerkev,
da bodo mogli vsi trije bratje hkrati peti novo mašo. Kmalu so nabrali toliko novcev, da se je
začela zidati cerkev. Hitro je bila končana, a stroški še niso bili popolnoma pokriti.
V tej stiski so se pobožni Kamničani zatekli k bogati grofici Veroniki, ki je stanovala v gradu
poleg cerkve. Znani sta bili njena prevzetnost in skopost, zato je doslej še nikoli niso prosili
3

Povzeto s svetovnega spleta (6. 7. 2011): http://www.kamnik.si/mesto-kamnik.
Stiasny, Ljudevit: Kamnik, zemljepisno-zgodovinski opis. Ljubljana: Ljudevit Stiasny, 1894, str. 19.
5
Povzeto s svetovnega spleta (6. 7. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Grb_Ob%C4%8Dine_Kamnik.
4

4

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

za kako pomoč. Ta zadrega pa je prisilila Kamničane, da so si drznili prestopiti prag mogočne
graščine in stopiti pred mlado gospo. Veronika jih je sprejela zelo hladno. Ko je slišala
njihovo ponižno prošnjo, pa se je zadrla na ves glas: »Poberite se, berači! Raje se pri tej priči
spremenim v kačo, kakor da bi dala samo en vinar za vaše prazno delo!« In pravično nebo je
slišalo grozno kletev mlade gospe. Komaj je izrekla te besede, se ji je želja izpolnila. Pred
prosilci se je znašla grda pošast pol žene pol kače. Grozno vpijoč se je splazila z gradu. Pod
neko skalo se je zemlja odprla in jo požrla. Predno pa je nesrečnica izginila pod zemljo, je
udarila s pestjo tako močno po skali, da se je pest vtisnila vanjo.

Slika št. 3: Vhod, kjer je Veronika s pestjo udarila v skalo.
(foto: A. Kolar)

Še danes se vidi jama, v katero se je Veronika pogreznila. Tik poleg nje leži skala, kjer je
vtisnjena pest. Nebo se je stemnilo: v grad je udarila strela in ga porušila, tako da so do danes
ostale samo štiri stene. Novomašniki so kmalu potem kljub grofičinemu nasprotovanju brali
prve svete maše vsak v eni kapelici. Zakleta Veronika še danes leži pod Malim gradom in
čuva tri kadi zlatnikov za tistega, ki jo bo rešil.
Nekoč so se otroci igrali na travi blizu cerkve, kar prileze do njih ostudna pošast: ženska do
pasu s kačjim repom. Vsi so zbežali, samo neki sedemletni deček je počakal. Njega je zakleta
deklica prosila, naj jo trikrat udari s šibo. Pogumni deček jo res udari, po drugem udarcu pa
pošast postane tako ostudna, da otrok prestrašen zbeži. Veronika zavpije tako močno, da se je
5
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hrib stresel v tožbah in prerokbi, da še ne bo kmalu ozelenela smreka, ki bo dala les zibelki, v
kateri bo spal njen rešitelj. Potem izgine pod zemljo. Še danes uboga zakleta deklica pričakuje
rešitev.
Pred davnimi dvesto leti je neki Nemec Martin slišal o velikem Veronikinem bogastvu, zato je
prišel iz daljnih krajev v Kamnik in začel kopati zaklad na Malem gradu. Vendar pa je neka
skala siromaka tako udarila po glavi, da je oslepel in kmalu potem umrl. Pripovedujejo tudi,
da je pozneje Veronika večkrat prišla na dan. Ponoči je ležala na vrhu klanca pred kovačnico
na stopnicah in se zagnala na vsakega pijanega človeka, ki se je majal mimo. Sedaj pa, ko so
klanec prekopali in vse hiše na oni strani podrli, tudi kovačnico, ter namesto lesenih stopnic
naredili lepšo pot na hrib, se nič več ne prikaže. Naj bo s to Veroniko kakorkoli že, to pa je
vendar resnično, da se kamniški mestni grb, odkar ljudje pomnijo, riše tako, da pod velikimi
mestnimi vrati leži ženska podoba s kačjim repom.6

2.2 ZGODOVINA KAMNIKA
Poudariti moramo, da mesto Kamnik arheološko ni najbolje raziskano. Nekateri menijo, da je
vzrok slaba prazgodovinska poselitev tega ozemlja. Spet drugi menijo, da gre le za slabo
raziskanost tega območja. Zato na podlagi gradiva, ki nam je na voljo, težko natančno
opišemo območja Kamnika v prazgodovini. Kljub temu pa so ohranjene nekatere najdbe, ki
pričajo, da je bilo območje današnjega Kamnika tudi poseljeno.

2.2.1 PALEOLITIK
Iz najstarejšega obdobja človeške zgodovine sta na Kamniškem najbolj znani Mokriška jama
in Nevlje. Mokriška jama leži v Kamniško-Savinjskih Alpah na okoli 1500 m. n. v. V njej je
med letoma 1954–1956 in leta 1960 pod vodstvom M. Brodarja potekalo izkopavanje, ki nam
je navrglo 12 koščenih konic in tri kamnite artefakte. Prav Mokriška jama poleg Potočke
zijalke predstavlja najpomembnejšo visokoalpsko paleolitsko postojanko v Sloveniji. Druga,
mlajša paleolitska najdba pa je v Nevljah, in sicer okostje mamuta, ki so ga odkrili leta 1938
pri regulacijskih delih potoka Nevljice. Okostje je danes shranjeno v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije v Ljubljani. Z njim so odkrili tudi del rogovja severnega jelena. Edino kulturno
odkritje na tem območju pa je majhno mikrolitsko rezilo.7
6

Podbrežnik Vukmir, Šinkovec Rajh in Štorman: Veronika z Malega gradu – ljudsko pripovedno izročilo s
Kamniškega. Kamnik: Kočevski tisk, 1999, str. 9–11.
7
Gabrovec, Stane: Kamnik 1229–1979, zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici mesta. Ljubljana: Kulturna
skupnost Kamnik in Sekcija za krajevno zgodovino, 1985, str. 6.

6
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Slika št. 4: Izkopavanje okostja mamuta
(vir: http://kamavt.kamnik-perovo.si/?p=406)

2.2.2 BRONASTA DOBA
Iz tega obdobja so že pred drugo svetovno vojno v strugi reke Kamniške Bistrice našli
bronasto sekiro z robniki. Leta 1965 je pomemben žgan grob odkril M. Zupančič, in sicer na
bregu nekdanje struge Bistrice. Grob je bil vkopan 30–50 centimetrov globoko v rečni prod in
pokrit s kamnito ploščo. V njem so našli še žaro z visokim vratom, skodelico z nogami ter
iglo s sploščeno glavico in vratom ornamentiranim v obliki ribje kosti. V približno isto
zgodovinsko obdobje uvrščajo tudi dve bronasti sekiri, eno tulasto, drugo plavutasto, ki so ju
našli na Veliki planini (1700–700 let pred našim štetjem).8

2.2.3 ŽELEZNA DOBA
Najpomembnejši najdbi iz tega obdobja sta prav gotovo mladohalštatski postojanki. Prva je
odkritje grobov na Duplici, druga pa grob z negovsko čelado, železnima sulicama in bojno
sekiro iz poznega 5. ali 4. stoletja, iz Nevelj. Prav slednji ostanki dokazujejo, da so bili ti kraji
del dolenjskega kulturnega območja, saj gre za tipično dolenjsko oborožitev.9

2.2.4 SREDNJI VEK
Kamnik je že od leta 1077 naprej veljal za središčno ozemlje v vzhodnem delu Gorenjske in
je bil v posesti Andeških grofov. Prva listina, ki omenja Kamnik (Steine), sega v leto 1061,
vendar nekateri niso prepričani, da listina omenja naš Kamnik. Zagotovo pa lahko trdimo, da
se je kraj prvič omenja med letoma 1143–1147, in sicer v listinah Majnharda Kokrškega.
8
9

Prav tam, str. 6-7.
Prav tam, str. 7-8.
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Kasneje, leta 1232 je prestavljen tudi sedež kamniške župnije iz bližnje cerkve Sv. Jurija v
Nevljah v središčno cerkev v Kamniku, v Marijino cerkev na Šutni. Kamniku je istrski
vojvoda leta 1229 podelil meščanske pravice. S tem je Kamnik postal eno izmed prvih
kranjskih mest z mestnimi pravicami. Čeprav se je Kamnik kot mesto začelo omenjati šele
leta 1267, lahko z gotovostjo trdimo, da je postalo mesto najkasneje do leta 1220. Andeški
grofje so že od leta 1195 v Kamniku kovali denar. Po letu 1220 pa tudi kovance, ki so se
ohranili še do danes. Na njih lahko opazimo napis civitas Stain, kar nakazuje na obstoj mesta
Kamnik že v tistem obdobju. Mesto je bilo obdano z obzidjem že leta 1232. V mesto so vodila
štiri glavna vrata: prva so bila »šutnska vrata« (proti Šutni), druga »bričevska vrata« (zadaj za
glavnim trgom), tretja proti Grabnu in četrta proti mostu. Znotraj obzidja so svoje storitve
nudili kovači, nožarji, krznarji, lončarji, usnjarji, peki, slikarji, zlatarji ... V srednjem veku sta
bili v Kamniku razviti predvsem kovaška in nožarska obrt. Še do danes so se ohranila njihovi
cehovski zakoni in pravila. Prvotno obzidje so kasneje, v 15. Stoletju, okrepili zaradi turških
vpadov. Ugodna lega kraja (pot čez Tuhinjsko dolino) je Kamniku omogočila, da je postal
eden izmed najpomembnejših trgovskih centrov na tem ozemlju. V mestu so prirejali številne
tedenske in letne sejme, menjavo dobrin in podobne festivale, ki so mestu dali prav poseben
pečat. Iz starih zapisov lahko povzamemo, da so Kamničani v tem obdobju dobro živeli. Imeli
so dovolj hrane, saj je mesto veljalo za trgovsko izredno pomembno. Tudi vladarji so bili
prizanesljivi do mestnega prebivalstva. Cesar Friderik je leta 1489 Kamničanom celo izročil v
najem vse svoje dohodke, mitnino, prevoznino, mestne davke ... Imeli so strelišče, kopališče
in celo zdravilišče.10

2.2.5 NOVI VEK
Kasneje, v 16. Stoletju, pa je Kamnik izgubljal svojo trgovsko prepoznavnost, saj je tuhinjska
pot začela izgubljati svojo veljavo. Upadel je tudi promet s Hrvaško, z Ogrsko in z
Benetkami. Krizo so povzročili tudi kamniški kmetje, ki niso več kupovali stvari v mestu,
temveč so prirejali sejme zunaj njega, na vaseh. V mesto je prišla tudi nova vera –
protestantizem in s tem razdvojila kamniško prebivalstvo. Leta 1511 je vseslovenski potres
uničil Mali in Stari grad, kasneje so požari uničili še večino lesenih hiš ter drugih poslopji in s
tem poglobil krizo takratnega prebivalstva. Meščani so začeli postajati revni. Poleg vseh
nevšečnosti je mesto leta 1598 prizadela še kuga. Vse te težave so mesto pestile tudi v 17.
stoletju. Ob koncu 18. stoletja so v mestu začeli podirati obzidje in s tem se je Kamnik začel
10

Javornik, Marjan: Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990, str. 377–381.

8

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

širiti proti Šutni, Grabnu, v Novi trg in proti Kamniški Bistrici. V mestu in njegovi okolici so
si meščani začeli ustvarjati fužine, plavže in brusilnice. Kamničani so se končno začeli
postavljati na noge. S tem se je razširila tudi umetnost. Začele so nastajati stavbe, ki so še
danes simbol Kamnika. Leta 1683 so zgradili cerkev sv. Jožefa na Žalah, leta 1704 so
dokončali cerkev sv. Jakoba, leta 1734 je bila dokončana nova cerkev na Šutni. Iz tega
obdobja so znani tudi nekateri znani slikarji (France Jelovšek, Valentin Metzinger, Fortunat
Bergant), ki so okrasili številne kamniške oltarje.11

3 KULTURNOZGODOVINSKI SPOMENIKI KAMNIKA
Mesto Kamnik ima dolgo in pestro zgodovino, zato se je uspelo do danes ohraniti veliko
pomembnih kulturnozgodovinskih spomenikov: staro mestno jedro – Šutna, cerkev
Marijinega Brezmadežnega spočetje, grad Zaprice, Mali grad, Stari grad, Žale s cerkvijo Sv.
Jožefa, Frančiškanski samostan s cerkvijo Sv. Jakoba, Glavni trg, rojstna hiša Rudolfa Maistra
... Poleg vseh teh spomenikov je za sam Kamnik izrednega pomena tudi zasebna zbirka Josipa
Nikolaja Sadnikarja ali Sadnikarjev muzej, v katerem najdemo različne starine (arheološke
najdbe, umetnostnozgodovinske in etnografske spomenike in stare slovenske tiske).12

3.1 STARO PREDMESTJE – ŠUTNA
Šutna je srednjeveška naselbina južno od Malega gradu in sedanji južni predel starega
mestnega jedra. Kot predmestje se je prvič omenjalo leta 1232, ko je patriarh Bertold uradno
naznanil, da je prestavil župnijski sedež iz neveljske cerkve v špitalsko cerkev na Šutni.13
Ime Šutna naj bi bilo povezano s potokom Šutnica (nemško imenovana Schuttenbach), ki je
tekel skozi to kamniško predmestje. Prav zaradi potoka in ugodne lege je bilo to ozemlje
naseljeno že v rimskem času, kar potrjujejo najdeni rimski ostanki nagrobnikov. Enega izmed
njih danes hranijo v lapidariju v Muzeju Kamnik, nekoč pa je bil vzidan v Krištofovo hišo.
Samo ime povezujejo tudi z nemškimi naseljenci, ki naj bi v poznem srednjem veku naselili
to ozemlje. Razlog vidijo v tem, da se nemški izrazi pogosto uporabljajo pri srednjeveških
opisih mesta.14

11

Hieng, Primož: Kamnik – portret iz zraka. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2010, str. 8–11.
Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici. Kamnik: ŠCRM Kamnik, 1999, str. 17–38.
13
Povzeto s svetovnega spleta (dne 6. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0utna,_Kamnik.
14
Lesar, Marko: Župnijska cerkev na Šutni v Kamniku. Kamnik: Kulturni center Kamnik, 2001, str. 6.
12
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Slika št. 5: Šutna
(foto: A. Kolar)

Leta 1788 je Šutno prizadel požar in popolnoma uničil 56 hiš, župnišče, streho cerkve in
zvonik. Po uničujočem požaru so sprejeli odredbo, da meščani ne smejo več graditi lesenih
hiš, temveč lahko pri gradnji uporabijo kamenje iz mestnega obzidja.15
Šutna je veljavo pridobila leta 1882, ko je dal tedanji župan dr. Maks Samec znižati Klanec, ki
je ločil predmestje in mestno jedro. Nastal je prehod, ki so ga kasneje poimenovali po županu,
ki ga je dal narediti – Samčev prehod.
Za šutensko predmestje je bilo značilno kmetijstvo, trgovstvo in obrt. Močna zastopana obrt je
bila strojarstvo – »ledrarije«. Šutna je postajala vse bolj zanimiva tudi za pomembne meščane
in kmalu je predmestje dobilo svojega zdravnika, živinozdravnika, lekarnarja, fotografa,
zasebni muzej, pogrebni zavod, gostilničarje, trgovce, orožniško postajo ...

Slika št. 6: Izvesek nad mesnico
(foto: A. Kolar)
15

Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici, str. 18.
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Slika št. 7: Ulična svetilka, ki osvetljuje šutensko ulico.
(foto: A. Kolar)

Proti koncu 19. stoletja je meja med predmestjem in mestnim jedrom vse bolj izginjala.
Navzočnost pomembnih meščanov je Šutni dala še dodatni pomen.16
Šutna je danes zaprta za promet, kar omogoča, da se ljudje brezskrbno sprehajajo med
kamniškimi znamenitostmi: okrašenimi, strnjenimi meščanskimi hišami, ki so bile nekoč
domovanja nekaterih znanih Slovencev (Rudolfa Maistra, Ivana Vavpotiča, Josipa Nikolaja
Sadnikarja,…), cerkvijo Marijinega brezmadežnega spočetka z zvonikom, ki stoji ločeno od
cerkve, številnimi portali in okrašenimi vrati. Predvsem v poletnih mesecih postane Šutna tudi
prizorišče številnih prireditev, ki poživijo utrip mesta.

3.2 ŽUPNIJSKA CERKEV NA ŠUTNI V KAMNIKU oz. CERKEV
MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA
Župnijska cerkev na Šutni predstavlja enega najpomembnejših kulturnozgodovinskih
spomenikov Kamnika. Najstarejši zapisi o cerkvenem objektu na Šutni segajo v leto 1205.
Nekaj let kasneje je tedanji kamniški župnik Henrik veliko pripomogel, da je nastal špital z
Marijino cerkvijo. Leta 1232 je patriarh Bertold prestavil župnijski sedež iz neveljske cerkve
v tu stoječo špitalsko cerkev in s tem povzdignil cerkev nad vse druge v okolici. Iz starih
zapisov lahko razberemo, da je bila cerkev dokaj donosna ter pomembna, saj so patriarhi sem

16

Klobčar, Marija: Kamničani med izročilom in sodobnostjo – življenje kamniških meščanov od leta 1880 do
druge svetovne vojne. Ljubljana: ZRC SAZU, 1998, str. 32–33.
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pošiljali le pomembne in izobražene duhovnike. V zgodovini se je cerkev večkrat omenjala
kot cerkev pri Kamniku, kar nakazuje na to, da je bila Šutna res le predmestje.17

Slika št. 8: Župnijska cerkev na Šutni z prostostoječim zvonikom
(foto: A. Kolar)

Po mnenju slovenskega duhovnika, pisatelja in zgodovinarja Josipa Benkoviča naj bi tu
prvotno stala majhna romanska cerkev. Nato naj bi postavili drugo, v gotskem slogu zidano
cerkev, ki naj bi imela enotno streho, prezbiterij, zaključen s tremi stranicami osmerokotnika.
Zvonik pa naj bi že takrat stal ločeno od cerkve. Ta cerkev naj bi stala nasproti današnje, na
kar nakazuje tudi reliefni nadvratni timpanon, vzidan v hišo. Na reliefu je upodobljeno Jagnje
božje, ovito z vinsko trto, kar nakazuje, da je bil tu glavni vhod.

17

M. Lesar: Župnijska cerkev na Šutni v Kamniku, str. 5–8.
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Slika št. 9: Reliefni nadvratni timpanon – Jagnje božje
(foto: A. Kolar)

Na mestu današnje cerkve naj bi bilo prvotno pokopališče s kapelicami Sv. Marije
Magdalene, Sv. Mihaela in Sv. Doroteje. Zaradi nevarnost turških upadov leta 1536 se je
sedež župnije preselil v mesto, in sicer v takrat prazen frančiškanski samostan. Tam je ostal
vse do leta 1627.18
Zaradi starosti se je cerkev začela podirati, zato je na lastne stroške novo postavil
pospeševalec ljudske izobrazbe, mecen in duhovnik Leopold Maksimiljan. Cerkev se je zidala
po načrtih ljubljanskega stavbenika Gregorija Mačka. Po napisu nad vrati lahko sklepamo, da
je bila dozidana leta 1734. Nekaj let kasneje pa je požar uničil župnijsko poslopje, cerkveno
streho, zvonik, veliki oltar in nekatere freske. Domačini so kmalu naredili streho in pomagali
postaviti novo župnišče.19
Že na pogled lahko rečemo, da se cerkev razlikuje od drugih, saj ima mogočen zvonik, ki je
postavljen ločeno od same cerkve. Zvonik je dokaz, da je bila cerkev v preteklosti res
župnijska, saj so v 14. in 15. stoletju zvonike dobivale predvsem župnijske cerkve. Danes pa
predstavlja enega izmed najbolj dominantnih objektov v Kamniku.20
Cerkev je bogata tudi s freskami, saj so svoja dela prispevali slikar Franc Jelovšek, ki je
poslikal obok nad prezbiterijem, ljubljanski slikar Valentin Metzinger, ki je z oljnimi slikami
18

Prav tam, str. 9–12.
Povzeto s svetovnega spleta (dne 12. 8. 2011): http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:2426/VIEW/.
20
M. Lesar: Župnijska cerkev na Šutni v Kamnik, str. 14.
19
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opremil stranske oltarje, Kurz von Goldenstein, ki je poslikal stene prezbiterija, in domačin
Matija Koželj. Poleg fresk cerkev krasijo še številni bogato okrašeni baročni oltarji.
Leta 1909 so prezidali sprednjo fasado cerkve, ki je bila v izredno slabem stanju. Odločili so
se, da na vrh fasade postavijo pet kamnitih kipov, in sicer: Matere božje brez madeža spočete,
sv. Jožefa, sv. Janeza Evangelista, sv. Janeza Krstnika in sv. Marjete. S tem je cerkev še
povečala svojo mogočnost in lepoto. Omeniti pa moramo tudi zbirko kelihov, ki se je skoraj
celotna ohranila. Tako si lahko ogledamo kelihe kovaškega in usnjarskega ceha, kelih iz
samostana Bistra, baročno-rokokojski kelih, kelih s pateno, kelih izdelan po Plečnikovem
načrtu ... V cerkvi si lahko ogledamo tudi orgle iz leta 1680, ki veljajo za najstarejše na
Slovenskem.21

3.3 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN S CERKVIJO SV. JAKOBA
Kapela oz. cerkev sv. Jakoba se v zgodovinskih zapisih prvič omenja šele leta 1423, in sicer v
povezavi z Elzo, hčerjo Ostermana Kamniškega, ki naj bi konventu samostana sv. Jurija
prodala lastno posest, med drugim tudi polovico hiše pri sv. Jakobu s polovico vrta. Naslednji
ohranjeni zapis o cerkvi sega v leto 1441, ko je kranjski deželni knez Habsburžan kralj
Friderik IV. kamniškemu meščanu Lenartu Pečaherju v zameno za hišo, ki je ležala pri cerkvi
sv. Jakoba ob mestnem ozidju, podelil oprostitev od meščanskih obveznostih. V sedemdesetih
letih 15. stoletja so pri cerkvi potekala večja gradbena dela. Iz zapisov ni razvidno, ali je šlo le
za obnovo stare ali za gradnjo povsem nove cerkve. Nekateri trdijo, da listina, ki je bila
napisana leta 1475, govori v prid gradnji nove cerkve. Dokaze za to vidijo predvsem v načinu
izražanja pri pisanju listine. Gradnja je trajala vse do leta 1492, ko je 8. septembra istega leta
koprski škof Jakob Valaressus blagoslovil in posvetil cerkev Sv. Jakoba z njenimi oltarji. Za
gradnjo nove cerkve so morali veliko denarja (10 denaričev letno) prispevati tudi sami
meščani.
Prednost te cerkve pred šutnsko je bila predvsem v tem, da je ležala v samem mestnem jedru
in ne v predmestju. Meščani so se bali turških vpadov, zato si niso upali hoditi izven mestnega
obzidja k maši v župnijsko cerkev v predmestju. Zato je leta 1493 takratni cesar Friderik III.
dovolil, da se poleg cerkve Sv. Jakoba, v kateri do tedaj ni potekala maša, zgradi samostan.
Vanj je naselil frančiškane, ki so opravljali bogoslužje. Samostan se je začel graditi v drugi
polovici leta 1493 pod budnim očesom grofov Thurna in Hohenwarta. Zaradi pomanjkanja
denarja so morali prodati kar nekaj posesti, ki so bila v lasti cerkve Sv. Jakoba. Velik del
21

Prav tam, str. 18–56.
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denarja je prispeval tudi ljubljanski meščan Žiga Mospacher, ki je frančiškanom po smrti
zapustil 50 zlatnikov. Samostan je bil dokončan leta 1495.
Zaradi prodaje cerkvene posesti se je denarno stanje začelo močno slabšati. Meščanom je šlo
v nos tudi to, da frančiškani niso znali slovenskega jezika in zato niso mogli primerno voditi
maše in zbirati cerkvenega denarja. Prav to je leta 1536 pripeljalo do opustitve kamniškega
samostana. Dve leti kasneje so morali na ukaz kralja Ferdinanda I. zapustiti samostan. Ker je
bil samostan prazen in je začel počasi propadati, do župnijske cerkve na Šutni pa je bilo
pozimi težko priti, je Ferdinand I. dovolil, da se sedež župnijske cerkve skupaj s šolo in
špitalom prenese v frančiškanski samostan. Leta 1627 pa so se frančiškani vrnili v Kamnik.22

Slika št. 10: Frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Jakoba
(foto: A. Kolar)

Leta 1695 je dal Jakob Schell, ki je bil po rodu Tirolec, cerkev in samostan baročno predelati.
Preuredil je dati tudi samo orientacijo cerkve, ki je imela nato vhodno fasado obrnjeno proti
glavnemu trgu. Pri gradnji so se zgledovali po italijanskem baroku – značilen tip dvorane s po
tremi stranskimi kapelami na vsaki strani ladje. Zidava se je zaključila leta 1703, posvečena
pa je bila 27 let kasneje. Notranjost je opremila redovna podobarska delavnica frančiškanskih
bratov s Tirolskega v drugem in tretjem desetletju 18. stoletja. Bili so izredno sposobni
mizarji in rezbarji, ki so delovali po bosansko-hrvaških cerkvah. Frančiškani so za opremo
svojih prostorov izbrali le najboljše umetnike tistega časa. Tako so prostore krasile slike
enega izmed najvidnejših slikarjev Janeza Valentina Metzingerja, ki je naslikal sv. Antona
Padovanskega, sv. Paskala, sv. Hiacinta a Mariscotisa, Kristusa v Emavsu, Ustanovitev
tretjega redu ... Svoja dela so prispevali tudi baročni slikar Anton Cebej (Marija z Detetom,
22

Bizjak ...: 500 let frančiškanov v Kamniku. Kamnik: Kulturni center Kamnik, 1993, str. 5–8.
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freska Magdalene pod Križanim), tirolski slikar brat Lazar Mayr (Brezmadežna), kamniški
slikar Matija Koželj (Sveta trojica krona Marijo), Bergant (Marija z detetom), Langus,
Roblek, Perko, Šubič in Stane Cuderman; slednjemu so leta 1937 zaupali poslikavo cerkve,
predvsem fresk na stropu.
Tako cerkev kot samostan so v 19. stoletju večkrat predelali in jima s tem dali današnji videz.
Po drugi svetovni vojni, konec leta 1952, je Plečnik narisal načrt za kapelo Božjega groba.
Dve leti kasneje se je njegov načrt uresničil in frančiškani so na oltarju prvič postavili jaslice.
V velikonočnem času pa so na njegovo stopnico postavljali kip Križanega. Prostor je poln
simbolike. Kapela je odličen primer povezanosti med obliko in vsebino.23

Slika št. 11: Kapela Božjega groba, zahodni del
(foto: A. Kolar)

23

Slika št. 12: Kapela Božjega groba, vzhodni del
(foto: A. Kolar)

Prav tam, str. 12–16 in 45–52.
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Frančiškani so bili za mesto Kamnik izredno pomembni, saj so vodili kamniško osnovno šolo
in v njej tudi poučevali. Bili so izobraženi, kar potrjuje tudi samostanska knjižnica, ki je bila
ustanovljena leta 1627. V njej najdemo čez 7000 knjig z versko, pravno, medicinsko,
matematično, zgodovinsko in literarno vsebino. Najstarejši primerki segajo v 13. stoletje. V
njej najdemo nekaj pomembnih prvotiskov – inkunabul. Ohranili so se Diarium (popotni
dnevnik v Španijo iz 18. stoletja), prvotisk Slave vojvodine Kranjske J. V. Valvasorja, Biblijo
in Pentatevh J. Dalmatina, literarno zapuščino jezikoslovca Stanislava Škrabca, sedemjezična
slovarja (1673 in 1708) Calepina in pergamentne listine iz 13. stoletja, v katerih zasledimo
ohranjene pesmi, izpisane v starih notah. Prav Dalmatinovi deli sta izrednega pomena, saj je
Biblija popolna, vsebuje še predgovor, ki so ga morali v času protireformacije odstraniti.
Pentatevh pa je v svetu ohranjen le v šestih primerkih. Zaradi svoje pomembnosti je knjižnica
zaščitena kot kulturnozgodovinski spomenik in ponos celotnemu Kamniku.24

3.4 MALI GRAD Z GRAJSKO KAPELO IN OBRAMBNIM STOLPOM
Skozi mesto Kamnik teče reka Kamniška Bistrica, ki jo v samem centru močno utesnjujeta
skalna pobočja na obeh bregovih. Prav to je bil glavni povod, da si je rodbina Andeških
izbrala prav ta kraj za svoj sedež. Tako so imeli popoln nadzor nad potjo, ki je vodila skozi
Kamnik naprej proti Tuhinjski dolini. Njihovi predhodniki pa so z močnimi zidovi Starega
gradu na vzhodnem pobočju in Malega gradu na zahodnem pobočju okrepili svoj nadzor nad
nevarnostjo.
Še preden je na to ozemlje prišla rodbina Andeških, je ta prostor služil kot dom starejšim
človeškim naselbinam. Ob izkopavanju so našli nekaj drobcev ilovice – uporabljali so jih pri
gradnji sten domov –, kamenih rezilc, poškodovano kamnito sekiro in ostanke lončenine. Prav
zaradi keramične najdbe, zaradi njihove značilne ornamentike, oblike, dekoracije, lahko
rečemo, da je bilo to ozemlje poseljeno že v začetku bakrene dobe (eneolitika), med 2600 in
2400 let pr. n. št. Nekateri menijo, da je bila prav lega tista, ki je privabljala različne
naseljence, da so si dom ustvarili prav tu. Vendar so arheološke najdbe med bakreno dobo in
srednjim vekom izredno skromne. Vzrok lahko najdemo predvsem v tem, da so v srednjem
veku tukaj potekala korenita gradbena dela in so se preostale najdbe izgubile ali celo uničile.
Ohranili so se le železen udarni nož iz mlajše železne dobe in skromni najdbi dveh rimskih
novcev (cesarjev Klavdija II. – 268 do 270 let n. št., Licinija I. – 320 n. št.).

24

Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici, str. 32–33.
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Kasnejše raziskave tega območja so odkrile veliko najdb, predvsem srednjeveških.
Najpomembnejše je manjše staroslovansko grobišče, ki je bilo sestavljeno iz 27 skeletnih
grobov. V 10 grobovih so našli tudi nakit, ki pa je bil precej skromen (bronasti in srebrni
obsenčni obročki, prstani in kovan bronast polmesečast uhan). Grobišče naj bi sodilo v pozno
10. stoletje oz. začetek 11. stoletja.25
Mali grad oz. Spodnji grad se prvič omenja leta 1202, in sicer v listini, v kateri je vojvoda
Bertold oglejskemu patriarhu zastavil dva gradova – Mali in Stari grad. Grad je bil tedaj že v
posesti rodbine Andeških. Po mnenju nekaterih raziskovalcev pa naj bi Mali grad postavili
grofje Orlamunda že v 11. stoletju.26

Slika št. 13: Ostanki Malega gradu
(foto: A. Kolar)

Čeprav naj grofje Andeški ne bi bili zaslužni za nastanek Malega gradu, pa lahko z gotovostjo
rečemo, da je grad pod njihovim vodstvom doživel zlate čase. Henrik IV. Andeški je kot
deželni knez koval svoj denar. Kovnica naj bi svoj sedež imela prav na Malem gradu. Tam so
kovali pfenige tudi za kasnejše generacije.

25

Sagadin, Milan: Mali grad v Kamniku. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino, 1997, str. 6–10 in 21.
26
Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – Območje Kamnika in Kamniške Bistrice. Ljubljana:
Viharnik, 1997, str. 65–73.
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Mali grad je nastal na vzpetini nad južnim delom mesta. Velja za enega izmed najstarejših
slovenskih gradov. Konec 14. ali v začetku 15. stoletja naj bi ga uničil požar, leta 1511 pa je
Kamnik prizadel še močan potres, ki naj bi še dodatno učili grad. Deloma je za slabo
ohranitev gradu kriva tudi druga svetovna vojna, saj so Nemci v nekdanjem obrambnem
stolpu zgradili bunker, ki pa je bil razstreljen. Pri gradnji bunkerja so odkopali velik del
ruševin v notranjosti in jih nasuli po okolici. Zato lahko danes na mestu Malega gradu
opazimo le razvaline. Vidimo lahko ostanke obrambnih zidov, deloma obnovljen in pokrit
obrambni stolp. Najbolj pa se je ohranila okoli leta 1100 postavljena kapela sv. Marjete s
kripto, ki so ji kasneje (12. stoletje) prizidali ladjo in prestavili osrednji del portala v zahodno
steno. V začetku 13. stoletju naj bi dozidali še zgornjo kapelo s polkrožno apsido in
samostojnim vhodom v zahodni steni. Vendar so novejše arhitekturne raziskave to teorijo
ovrgle, saj naj bi celotna kapela nastala naenkrat. Zelo dobro je ohranjeno romansko jedro.
Današnjo podobo malograjske kapele pa sestavljajo številni novejši dodatki in predelave iz
mlajših obdobij (npr. dozidava plašča v 15. stoletju, freske ...).27

Slika št. 14: Kapela sv. Marjete oz. Malograjska kapela
(foto: A. Kolar)

27

Sagadin, Milan: Mali grad v Kamniku, str. 16–28.
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V kapeli lahko zasledimo tudi freske iz različnih zgodovinskih obdobij. Iz začetka 16. stoletja
lahko opazimo fresko, ki prikazuje donatorjevo družino z grbom. Prezbiterij naj bi po letnici
sodeč leta 1771 poslikal Janez Potočnik. Na južni steni je upodobil obujanje mrtvih,
ozdravljanje bolnikov in tolažbo jetnikov, v temenu oboka je naslikal Jezusovo ime obdano z
žarki in na severni steni kovača sv. Eligija pri delu (kuje prestol). Potočnik je poslikal tudi
oltarno mizo. Pri restavracijskih delih pa so pod njegovimi freskami odkrili gotske poslikave
prezbiterija. Nekateri menijo, da je šlo za delo furlanskih mojstrov iz začetka 15. stoletja.28
Kapela na Malem gradu velja za enega izmed najpomembnejših in najstarejših spomenikov v
Sloveniji in celo v Evropi.

3.5 STARI GRAD
Stari grad leži na 585 metrov visokem Bergantovem hribu ali Kriški gori, ki se strmo spušča
proti strugi Kamniške Bistrice in Nevljice. Prvič se grad posredno omenja v listini med letoma
1143 in 1147, kjer zasledimo Karola iz Kamnika, gradnika na gornjem kamniškem gradu.
Pomembna je tudi listina iz leta 1202, v kateri izvemo, da je Bertold, vojvoda Meranski,
zastavil oba kamniška gradova oglejskemu patriarhu Peregrinu II. v zameno za posojilo (1000
breških mark). Kasneje je posest prešla v last Ortenburžanov in za njimi Gallenberganov.
Sredi 15. stoletja pa je prešla v posest deželnim knezom, ki so jo oddajali v najem različnim
plemiškim družinam.29
Največ stvari o gradu izvemo zaradi popisa in njegovega inventarja, ki se je izvajal med
letoma 1570 in 1574, ko je bil v lasti Franca Thurna. Iz popisa izvemo, da je bila okolica
gradu gola, da so hitreje opazili sovražnike in se pripravili na obrambo, okoli gradu je vodil iz
skale izsekan obrambni jarek, v katerem so gojili razno divjad. Imeli so tudi dvižni most, ki so
ga v primeru nevarnosti dvignili. Vhod so varovala močno utrjena grajska vrata. Ob prihodu
na grajsko dvorišče si lahko opazil poslopja iz različnih dob. V gradu so imeli tudi prostorno
vinsko klet, v kateri so hranili različna vina (marasko, teran, vipavca in malvazijo). Proti
nevarnosti so imeli zgrajen tudi mogočen okrogel stolp od koder so na nevarnost opozarjali
prebivalce mesta. Iz zapisov iz leta 1297 izvemo, da je bila na gradu tudi kapela, ki je bila
posvečena sv. Janezu Krstniku. Pod njo je bila ječa, namenjena zločincem in neposlušnim
podložnikom. V gradu je bila tudi imenitna, tlakovana viteška dvorana, ki so jo za posebne
priložnosti pokrili s preprogo ter potresli s cvetlicami in jo s tem nadišavili. Le dvorana je
28
29

Prav tam, str. 29–38.
Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – Območje Kamnika in Kamniške Bistrice, str. 59–61.
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imela steklena okna, vsa druga v gradu so imela lesena polkna. Pohištva v sobah je bilo
veliko, a je bilo hkrati tudi zelo masivno. Zato so jih v pomembnejših sobah okrasili s
pregrinjali, blazinami in odejami. Najrazkošnejšo sobo v gradu je imela grajska gospa, ki je
imela tudi že vzmeteno, široko posteljo, okrašeno z dragoceno posteljnino. Prav posebno sobo
so imeli za shranjevanje grajskega arhiva in orožja (tri topovi na kolesih, bakren možnar,
majhen top, 22 pušk).
Med samim popisom je grad že počasi propadal. Krivca sta zagotovo potres leta 1511 in
strela, ki je v grad udarila leta 1576. Prav slednja je bila dokončna pogubnica gradu, saj je
ubila hčerko Ahacija Thurna, takratnega grajskega gospoda. Ta se je kmalu preselil v mesto in
kasneje v graščino na bližnjem Križu. Grad je tako propadal in leta 1670 se mu je udrla še
streha. Danes lahko vidimo le posamezne ostanke nekoč mogočne utrdbe nad mestom. Grad
se je tako slabo ohranil, da ni več mogoče razbrati niti njegovega tlorisa. Najbolj zanimiv
ohranjen del je s tremi vrati zavarovan dostop do grajskega jedra, na zahodni strani pa lahko
sledimo poteku obodnega zidovja. Na vzhodni strani a so postavili turistično postojanko in s
tem popolnoma uničili grajsko zasnovo.30

Slika št. 15: Današnji ostanki Starega gradu
(vir: http://www.slovenia.info/?ogledi=363&lng=1)

Danes je Stari grad izredno priljubljen pri domačinih, saj služi kot idealna peš pot za
nedeljske sprehode oz. izlete. Tudi razgled te ne pusti hladnega, saj lahko iz ptičje perspektive
opazuješ celotno mesto Kamnik.
30

Kladnik, Darinka: Vsa slovenska mesta, Ljubljana: Zavod za intelektualno produkcijo, 2003, str. 72–75.
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3.6 GRAD ZAPRICE
Zaprice se prvič omenjajo v povezavi z vitezom Bertoldom, in sicer leta 1306, sam dvor pa
nekaj let kasneje (leta 1359). Hrib naj bi bil naseljen že v antiki, saj so ob sondažnih delih
okoli gradu odkrili temelj apsidalnega zidu. Odkritje sega v čas antike, saj so poleg našli še
bronasto rimsko fibulo in nekaj fragmentov antičnega stekla.
Prvotni srednjeveški grad so v 14. stoletju sezidali plemiči Diengerji von Apecz, vendar je v
meščanske roke prešel že leta 1352. Poznejši viri navajajo še nekaj drugih meščanskih
lastnikov. V sredini 16. stoletja je bil lastnik posesti Jurij Lamberg. Ta je dal tedanji
srednjeveški dvor podreti in na istem mestu postaviti novo graščino. Meščani so gradnji
močno nasprotovali, saj so se bali, da bi Turki osvojili grad in s tem pridobili idealno lokacijo
za napad mesta. Kljub neodobravanju so grad uspešno zgradili.
Grad je bil v drugi polovici 18. stoletja baročno prezidan. Baročna adaptacija stare graščine je
bila tako obsežna, da od takrat lahko govorimo kar o novem gradu in ne le o prenovi.

Slika št. 16: Grad Zaprice
(foto: A. Kolar)

Grad ima vhod, ki ima klasicističen portal, na severozahodni strani. Ohranjeni so tudi gotsko
oblikovana okenca, z maltasto rustiko poudarjeni vogali gradu, povsod lahko opazimo motiv
zrcalnih stropov, pod beležem pa se skrivajo preslikave, ki segajo še v 16. stoletje. Grad
obdaja nizko, tristrano zgodnjerenesančno obzidje. V avli lahko zasledimo nekaj zazidanih
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reliefov, med njimi tudi nagrobnik Jakoba Wiederkehra (1704). Pri obnovi so na podstrešju
odkrili tudi zazidane opečne renesančne strelnice, s po tremi strelnimi jaški.
V času reformacije in protireformacije je grad služil kot zatočišče kamniških luterancev, ki so
jim bili prepovedani luteranski obredi znotraj mesta. Kasneje se je zvrstilo še kar nekaj
lastnikov: Hans Taller (1624), Janez Ludvik Hohenwart (1689), Jožef Gvido baron Gallenfels
(1750), Anton Medard Wiederkehr (1757), Franc Leopold Wiederkehr (1794), Leopold
Wiederkehr - Widersbach (1822), Franc Pirh (1830), Fidelis Trpinc (1871), njegova žena
Jožefina (1875), Jožef Schneid Treunfeld (1878). Zadnji zasebni lastniki gradu pa so bili
dediči viteza Schneide - Treunfelda. Do leta 1945 so gospodovali še Rechbachi.31
Kasneje je grad služil kot stanovanjski objekt, leta 1961 pa je v njem svoj dom našel
Kamniški muzej. Ta je v naslednjih letih grad raziskal in prenovil. V muzeju si lahko
ogledamo bogato zbirko zasebne zapuščine buržoazije in aristokratskih družin, kupljene ali
podarjene umetnine, arheološke izkopanine, stalno razstavo krivljenega pohištva, ki je ena
izmed redkih v Evropi. Velik del je muzeju prispeval veterinar Josip Nikolaj Sadnikar, ki je
zbiral starine ter umetnine in jih shranjeval na svojem domu. Muzej hrani tudi Dalmatinov
prevod peterih Mojzesovih knjig, ki ga je odkupil iz Sadnikarjeve zbirke. Pri vhodu si lahko
ogledamo kamnite ostanke rimskih nagrobnikov, kamnita korita ... Pomemben del muzeja
predstavljajo tudi kašče iz Tuhinjske doline, ki so postavljene na prostem (skansen).
Najstarejša sega v leto 1793 in je ohranjena v originalni obliki. Ohranjen je tudi celoten
inventar kašče.32

31
32

Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – Območje Kamnika in Kamniške Bistrice, str. 167–175.
Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici, str. 22–24.
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Slika št. 17: Relief z angelom grbonoscem, okoli leta 1490
(foto: A. Kolar)

3.7 GLAVNI TRG
Glavni trg je imel v mestu izreden pomen. Na njem so se odvijali vsi pomembnejši dogodki v
mestu. Na trgu je prvotno stal železni vodnjak, a so ga leta 1941 porušili. Kasneje so ga, po
drugi svetovni vojni, ponovno postavili. Vodnjak je sestavljen iz dveh okroglih korit na vsaki
strani. Ločuje ju betonski steber. Na eni strani stebra so upodobljeni elementi srednjeveškega
in sodobnega (za tiste čase) mesta Kamnik. Od spodaj navzgor lahko opazimo plodove na
rastlinskih viticah, živalsko kožo kot simbol usnjarske obrti, zobnik kot simbol kovinarske
industrije, nakovalo kot simbol kovaštva in znamenito kamniško majoliko. Vrh je oblikovan v
stilu grajskih obzidij. Na drugi strani pa je upodobljen mestni grb.

Slika št. 18: Detajl vodnjaka na Glavnem trgu
(foto: A. Kolar)
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Vodnjak je bil obdan s kamnitimi stebrički, ki so jih kasneje odstranili. Za vodnjak je zaslužen
kipar Leon Homar. Prav tu je bilo včasih glavno avtobusno postajališče.33

Slika št. 19: Glavni trg z vodnjakom in Plečnikovo fasado v ozadju
(foto: A. Kolar)

Tudi Jože Plečnik je pustil soj pečat na Glavnem trgu, saj je leta 1953 izdelal načrt za ureditev
trga in preoblikovanje fasade stavbe. Fasado je oblikoval kot pravokotno kuliso, robove je
označil z risbo rustike, motiv strešnega čela pa je ponovil na fasadi nad okni. Še danes velja
fasada za eno lepših v Kamniku. V tej stavbi so se skozi leta menjali različni lastniki in s tem
tudi namembnost. Leta 1900 je bil lastnik Ivan Bahovec, stavba pa je služila kot tiskarna
Antona Slatnarja, ki je delovala šest let. Med prvo svetovno vojno (1914–1918) je bila v hiši
vojašnica. Ves čas je v njej delovalo tudi Prosvetno društvo z dobrim gledališkim odsekom.
Danes stavba služi kot gostinski lokal.34

33

Povzeto s svetovnega spleta (dne 18. 8. 2011):
http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&region=6&id=797.
34
Sarnavsky, Aleksander: Mesto pod Malim gradom – Kamnik v starih podobah. Ljubljana: LB HIPO, 1996, str.
92–103.
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4 ZNANI KAMNIČANI
Danes v Kamniku najdemo številne hiše, ki imajo na fasadi spominske plošče. S tem lahko
ugotovimo, da je bilo v Kamniku rojenih ali pa so tu stanovali številni znani Slovenci, ki so v
slovenski zgodovini pustili velik pečat. Že sam sprehod po Šutni omogoča, da opazimo
domovanje Josipa Nikolaja Sadnikarja, Ivana Vavpotiča, rojstno hišo Rudolfa Maistra Vojanova, Maksa in Antona Koželja, Radivoja Peterlina - Petruške. Podrobneje bom opisal le
nekaj pomembnih Kamničanov, ki so se s svojimi deli zapisali v slovensko zgodovino.

4.1 Josip Nikolaj Sadnikar
Rodil se je v Ljubljani 5. decembra 1863 kot najmlajši izmed petih otrok. Po ljudski šoli je
obiskoval klasično gimnazijo na Vodnikovem trgu v Ljubljani, kasneje se je vpisal na
štiriletni študij veterine na Dunaju. Leta 1886 je začel delati kot veterinar v Ljubljani, kasneje
je služboval še v Radovljici in Črnomlju. Leta 1889 ga je pot zanesla v Kamnik.
Starinski predmeti so mu vzbudili zanimanje že v dijaških letih. Dodatno spodbudila pa ga je
očetova delavnica, v kateri je hranil stare, lepe predmete. Tu se je tudi naučil ravnati s
starinami. Pri zbiranju starin sta bila Josipu v veliko pomoč tudi njegova brata, Franc in Žan.
Starine je Josip pridobil na različne načine. Nekatere stvari so mu v zameno za veterinarske
storitve dali kmetje, nekaj jih je prejel kot darila, aktualna je bila tudi zamenjava, druge stvari
pa je moral kupiti. Sadnikarjeva zasebna zbirka je bila poimenovana kar »Muzej J. N.
Sadnikarja v Kamniku« in velja za eno izmed največjih zasebnih zbirk na Slovenskem. V času
življenja je zbral čez 4000 predmetov. Umrl je 4. novembra 1952 v Kamniku. Nekaj let
kasneje se je del njegove zbirke preselil v muzej na Zapricah (1961).35

35

Zupančič, Mirina in Juteršek, Mirko: Josip Nikolaj Sadnikar. Ljubljana: Kulturni center Kamnik, 1982,
str. 5–15.
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Slika št. 20: Sadnikarjeva hiša, ki so jo spremenili v muzej
(foto: A. Kolar)

Njegova celotna zbirka je razdeljena na več podzbirk: staro srednjeveško orožje, sakralna ali
cerkvena umetnost, stari ključi in okovje za kmečke skrinje in vrata, star porcelan, barvani in
brušeni kozarci, prave stare perzijske preproge, originalne narodne noše, slike slovenskih
slikarjev (Fredo Vesel, Ivana Kobilica, Miha Maleš, Maksim Gaspari ...), popotne palice,
arheološke najdbe, rimski ostanki na Kamniškem.36
Med najpomembnejše ohranjene predmete sodijo antični prstan s portretom iz sredine 4.
stoletja, vrč kranjskega usnjarskega ceha (1725), kipa čuvarja božjega groba iz sredine 16.
stoletja, Erzarjev hišni oltarček iz druge polovice 19. stoletja, prva stran Dalmatinovega
Pentatevha tiskanega v Ljubljani in številna pisma, ki jih je pošiljal.

4.2 Miha Maleš
Je slovenski slikar, ki se je rodil 6. januarja 1903 na Jeranovem pri Kamniku. Prav pokrajina
je pustila na njem neizbrisljiv pečat in ga zaznamovala za vse življenje. Najprej je obiskoval
šolo v Ljubljani, nato v Zagrebu, na Dunaju in v Pragi ter tam tudi leta 1927 diplomiral na
likovni akademiji. Že tri leta kasneje je v Ljubljani odprl svoj umetniški salon. Ustanovil je
prvo bibliofilsko založbo, izdajal prvo umetniško revijo Umetnost (1936–1945), urejal revijo
Ilustracija (1929–1930). Veliko je tudi potoval po Evropi in si s tem širil obzorja tako na

36

Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici, str. 28.
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slikarskem kot grafičnem področju. Razstavljal je v Pragi, Krakovu, Rimu, Zagrebu,
Beogradu, Milanu, Parizu, Lvovu, Münchnu, Ženevi, Zürichu, Mariboru, Piranu ...37

Slika št. 21: Miha Maleš – Medija, 1971, akvarel, papir
(vir: http://www.skiz.si/galerija/)

V Moderni galeriji v Ljubljani je imel leta 1974 retrospektivno razstavo. Za svoje delo je tri
leta kasneje dobil tudi Prešernovo nagrado. Kasneje se je v rojstnem kraju odprla tudi stalna
zbirka njegovih del. Umrl je leta 1987.38

4.3 Rudolf Maister - Vojanov
Slovenski pesnik, general in borec za severno mejo se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku.

Slika št. 22: Maistrova rojstna hiša
(foto: A. Kolar)

37
38

Pozveto s svetovnega spleta (dne 18. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Male%C5%A1.
Trškan, Berlec, Grkman in Virjent: Vodnik po Kamniku in okolici, str. 36.
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Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu in kasneje v Kranju. Bil je odličen učenec. Šolanje je
nadaljeval na kranjski nižji gimnaziji. Po očetovi smrti je bila vodilna moška figura v
njegovem življenju stric Lovrenc. Prav on ga je navduševal za vojaški poklic. Bil je izredno
intelektualno in tudi fizično sposoben. Imel je vse vrline dobrega vojaka, kar mu je
omogočalo hitro napredovanje v vojaških šolah in na službenih mestih. Prav on je najbolj
zaslužen za postavitev severne meje. Za svoje dosežke si je zaslužil številna odlikovanja:
jubilejno medaljo (1898), jubilejni križec (1908), bronasto vojaško zaslužno medaljo, red
belega orla z meči III. stopnje (1919), češkoslovaški vojni križec (1920), red Karađorđeve
zvezde IV. stopnje, red sv. Save I. stopnje. Na stara leta se je preselil k sestri Matildi na Unec
pri Rakeku. Prav ona ga je navdušila za pisanje pesmi, saj je bila pesnica in pripovednica, ki
je veliko svojih pesmi tudi objavila. V svojih pesmih je opisoval ljubezen do domovine in do
domačega rodu. Zaradi posledic kapi je umrl 26. julija 1934 na Uncu pri Rakeku.39
Leta 1924 je dobil naziv častnega občana mesta Kamnik. Kamničani so Veliko ulico
preimenovali v Maistrovo ulico, na rojstno hišo pa so mu vzidali spominsko ploščo, ki jo je
oblikoval Jože Plečnik. Ob vdoru v mesto so Nemci ploščo sneli in jo dali v hrambo družini
Sadnikar. Ponovno so jo namestili leta 1969, po zaslugi Franca Leskoša Luke. Od leta 1970 se
po njem imenuje tudi kamniška gimnazija, ŠCRM (Šolski center Rudolfa Maistra). Istega leta
so na Trgu talcev postavili Maistrov spomenik, delo akademskega kiparja Antona Sigulina.
Njegovo ime nosi tudi Maistrov most nad sotočjem reke Kamniške Bistrice in Nevljice. Od
leta 1997 pa Kamničani 29. marca, na dan njegovega rojstva, praznujemo občinski praznik.40

Slika št. 23: Maistrov spomenik na Trgu talcev
(foto: A. Kolar)
39
40

Povzeto s svetovnega spleta (19. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Maister.
Povzeto s spletnega portala (19. 8. 2011): http://castni.kamnik-perovo.si/maister/index.php.
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4.4 Jurij Starovašnik
Rodil se je 2. aprila 1748 v Kamniku. Dokončal je študij medicine na Dunaju in tam leta 1773
tudi doktoriral. Med letoma 1774 in 1792 je bil profesor fiziologije in medicine na fakulteti v
Freiburgu. Veljal je za enega najboljših zdravnikov, zato je bil v 18. stoletju izredno
priljubljen na evropskih dvorih.

Slika št. 24: Spomenik Jurija Starovašnika pod Malim gradom
(foto: A. Kolar)

S svojim delom je pustil velik pečat pri razvoju evropske medicine. Bil je odličen diagnostik
in tudi praktik. Umrl je 26. marca 1792 v Freiburgu v Nemčiji. V njegovo čast so mu na
kamniških propilejah ob vznožju Malega gradu postavili spomenik.41

41

Povzeto s spletnega portala (19. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Starova%C5%A1nik.
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4.5 Ivan Vavpotič
Rodil se je 21. februarja 1877 v Kamniku. Velja za predstavnika akademskega realizma,
portretista in vedutista. Pomembna so tudi njegova ilustratorska dela in osnutki za gledališke
scene. Študiral je v Pragi, Parizu in na Dunaju. Svoje znanje je nato širil kot profesor na realki
v Idriji. Preselil se je v Ljubljano in tam živel kot svobodni umetnik. 11. januarja 1943 je tam
tudi umrl.42
Vavpotič velja za avtorja prvih slovenskih poštnih znamk, uporabljenih tudi v Kraljevini SHS.
Serija znamk, ki jo je zasnoval leta 1918, se je imenovala Verigar. Skupen moti je suženj, ki
trga verige. Za model sužnja si je izbral telovadca Staneta Derganca.

Slika št. 25: Znamka iz serije Verigar
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava_Slovencev,_Hrvatov_in_Srbov)

Znamke so se med seboj ločile po barvi in izpisani vrednosti v avstro-ogrskih kronah. Na
zgornjem delu znamke je napis »Država SHS« v cirilici, spodaj pa v latinici. Znamke so v
promet prišle leta 1919. Ob 75-letnici slovenske poštne uprave, so izdali priložnostno
znamko, na kateri je upodobljen motiv verigarja.43

42
43

Vavpotič, Ivan: Ivan Vavpotič: 1877–1943. Ljubljana: Narodna galerija, 1987.
Povzeto s svetovnega spleta (19. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Verigar.
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4.6 Marija Vera
Rodila se je 22. novembra 1881 v Kamniku.

Slika št. 26: Spominska plošča na rojstni hiši Marije Vere
(foto: A. Kolar)

Pod tem psevdonimom se skriva Frančiška Epich, ki je med letoma 1905 in 1907 študirala na
Dunaju. Igralsko pot je začela v Zürichu in jo nadaljevala v Berlinu. Pot jo je po prvi svetovni
vojni zanesla v Novi Sad in Beograd. Leta 1923 je začela nastopati v ljubljanski Drami. Tam
se je lotila tudi režije. Veljala je za eno boljših interpretinj klasičnih vlog in govornic igranih
dram. Za svoje delo je dobila tudi Prešernovo nagrado. Umrla je 12. januarja 1954 v
Ljubljani. Danes se po njej imenuje ena izmed kamniških osnovnih šol (OŠ Marije Vere).44

44

Bratuž, Jana: Kdo je bila Marija Vera?. Kamnik: OŠ Marije Vere, 2007.
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4.7 Franc Albreht (tudi Fran Albreht)
Rodil se je 17. novembra 1889 v Kamniku. Poznamo ga kot izrednega pesnika, književnika,
gledališkega kritika, partizana, taboriščnika in prvoborca. Zaradi svoje aktivnosti v NOB je bil
večkrat zaprt in celo poslan v koncentracijsko taborišče v Dachau.

Slika št. 27: Rojstna hiša Frana Albrehta
(foto: A. Kolar)

Kasneje, med letoma 1945 in 1948, je postal župan Ljubljane. Urejal je slovenski časnik
Ljubljanski zvon in bil med ustanovitelji Sodobnosti. Njegova pomembnejša dela so Zadnja
pravda (1934), Pesmi (1966) in Gledališke kritike (1973). Umrl je 11. februarja 1963 v
Ljubljani. Po njem je dobila ime tudi ena kamniških osnovnih šol (OŠ Frana Albrehta).45
Omeniti pa moram še druge Kamničane, ki so bili zaslužni za večjo prepoznavnost mesta:
 Jurij Japelj – pesnik, jezikoslovec, prevajalec in duhovnik,
 Anton Medved – pesnik, dramatik in duhovnik,
 Radivoj Peterlin - Petruška – pesnik, urednik, popotnik in potopisec,
 Fortunat Bergant – slikar,
 Franc Pirc – katoliški duhovnik, misijonar, sadjar in pionir v Ameriki,
 Maks in Anton Koželj – slikarja in ilustratorja,
 Marjan Marinc – pisatelj, dramatik, gledališki igralec, režiser in urednik.
Vsi našteti so se rodili v Kamniku in vanj vtisnili velik pečat.

45

Povzeto s svetovnega spleta (19. 8. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Albreht.
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Kamniku
Velikokrat, ko hodil sem po stepi
široki matuške Rusije svete,
uprle v dalj so se oči zavzete
in gledal v duhu sem Te, Kamnik lepi.
V planini sneženih pisanem zavetju
se stiskala je srečna hiš družina
in cerkvica nad njimi troedina
in Žale v tugi in ljubezni cvetju.
In videl sem prijatelje in znanke
v veselju, v boli, v bedi in v garanju,
in videl snivajoče v večnem spanju
predrage in preljube svoje ranjke.
Zdaj zopet sem doma in zopet blodi
po poteh kamniških že vajena stopinja
in, ko da nekdo me za roko vodi,
se duša vseh nekdanjih dni spominja.
O, Kamnik ljubljeni, pozdravljen bodi!
Radivoj Peterlin - Petruška

34

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

5 DIDAKTIČNI DEL
Učna priprava za družbo
Šola: OŠ Toma Brejca
Razred: 4. a
Učitelj: Aljoša Kolar

UČNA PRIPRAVA
Kulturni dan – Raziskovanje
domačega kraja

Predmet: DRU
Datum: 5. 5. 2011
Šolsko leto: 2010/2011

Tema: Soseska
Enota: Domači kraj
Cilji
Učenci:
 spoznavajo razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike;
 spoznavajo razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja;
 spoznavajo življenje v naselju nekoč in danes;
 razumejo naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja.
Učne oblike

Učne metode

-

frontalna

- razlaga

-

individualna - pogovor

- demonstracija

-

skupinska

- praktično delo

- delo z besedilom

- metoda branja

- metoda pisnih izdelkov - poročanje
- delo z učnimi listi

Učni pripomočki in učna
sredstva
- časopis Kamniški občan
- učni listi
- Atlas, zemljevidi Slovenije
in Kamnika
- slikovno gradivo
- internet
- knjižno gradivo o Kamniku
- brošure o Kamniku
- fotoaparat

Didaktični sistemi: terensko delo in delo v razredu
Tip učne ure: usvajanje nove učne snovi, ponavljanje in utrjevanje
Medpredmetne povezave: športna vzgoja, slovenski jezik, likovna vzgoja
Dejavnosti: ogled domačega kraja (Kamnik) – pomembnih kulturnozgodovinskih spomenikov in
reševanje učnih listov oz. nalog
Viri in literatura:
- Kosi Burnik, A., Požun, M., Prezelj, V. (2002): Družba 4. Jaz, ti, mi vsi. Učbenik za pouk družbe
v četrtem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
- Kosi Burnik, A. idr. (2003): Družba 4. Jaz, ti, mi vsi. Priročnik za pouk družbe v četrtem in petem
razredu 9-letne osnovne šole ter četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska
knjiga.
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Paladin, J. in drugi. (2007). Potepanje po Kamniškem. Kamnik: Agencija za razvoj turizma in
podjetništva.
Stopar, I. (2000). Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Ljubljana: Viharnik: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Kladnik, D. (2003). Vsa slovenska mesta. Ljubljana: ZIP: Zavod za intelektualno produkcijo.
Trškan, Danijela. (2007): Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem: Naloge malo drugače.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

POTEK KULTURNEGA DNE
UVODNA MOTIVACIJA IN PRIPRAVA NA TERENSKO DELO
Z učenci smo se dobili v učilnici in seznanil sem jih s potekom kulturnega dne. Poudaril sem,
da naj pozorno poslušajo vodičko, ki jih bo vodila skozi kulturnozgodovinske spomenike
domačega kraja, Kamnika. Informacije, ki jih bodo slišali, jim bodo pomagale pri reševanju
učnih listov ob prihodu v šolo. Poudaril sem tudi varnost, saj se delo na terenu razlikuje od
dela v učilnici. Opozoril sem jih na hojo po pločniku oz. ob cesti, na primerno obnašanje, na
poslušanje vodičke in na dobro voljo, ki jo morajo vzeti s seboj. Dogovorili smo se, da se bo
vsak učenec za delček časa (slabih pet minut) prelevil v fotografa in bo lahko po želji
fotografiral različne spomenike, zgradbe, cerkve, detajle na hišah ... Učence sem tudi pozval,
naj vodički zastavljajo vprašanja, a naj bodo na mestu in povezana s samo vsebino.
TERENSKO DELO – VODENJE PO KAMNIKU
Ogled kulturnozgodovinskih spomenikov mesta Kamnik pod vodstvom vodičke iz Turističnoinformacijskega centra Kamnik.
ZAKLJUČNI DEL – REŠEVANJE UČNIH LISTOV
Ob vrnitvi v šolo smo skupaj z učenci ponovili najpomembnejše informacije, ki smo jih
izvedeli na terenu. Nato sem jih razdelil, po posvetu z učiteljico, v tri skupine. Pripravljene
sem imel tri učne liste, ki so se razlikovali po težavnosti. Učenci v prvi skupini so morali iz
ponujenega materiala (zemljevidi, slikovno gradivo, knjige o Kamniku, časopis, internet …)
narediti brošuro o Kamniku. Na vpogled so imeli že narejeno brošuro. Učenci v drugi skupini
so morali s pomočjo časopisa Kamniški občan odgovoriti na nekaj vprašanj. Učenci v tretji
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skupini pa so morali glede na fotografijo pred seboj narisati, kako je danes videti del Kamnika
na fotografiji. Morali so opisati glavne razlike, nekoč in danes, ter narisati, kako si
predstavljajo svoje mesto čez 100 let. Vsi so morali rešiti še dodatni učni list, kjer so morali
narisati različne slikovne motive za obesek, znamko, magnet, kovanec, panjsko končnico in
grb, ki označujejo domači kraj. Ko so učenci končali reševanje, sem jim razdelil še učne liste
za preverjanje snovi, ki so jo usvojili pri terenskemu delu (ogledu domačega mesta).
Reševanje učnega lista je bilo časovno omejeno.

ANALIZA KULTURNEGA DNE
Že pred samim začetkom terenskega dela se mi je zdelo pomembno, da sem učence spodbudil
k zastavljanju vprašanj in k lepemu obnašanju. Poudaril sem, da bo vodička povedala
zanimive stvari, ki jih bodo morali kasneje uporabiti pri reševanju učnih listov. S tem, seveda,
niso bili zadovoljni, saj so vedeli, da bo sledilo neke vrste preverjanje naučenega. Ob novici,
da se bo vsak učenec za nekaj minut prelevil v fotografa, pa so bili vsi zelo navdušeni.
Spraševali so me, kaj lahko fotografirajo, koliko fotografij lahko naredijo ... Začelo se je
prerekanje, kdo bo prvi dobil fotoaparat. Težavo sem rešil hitro in enostavno, fotografirali so
po abecednem vrstnem redu. Opozoril sem jih še na obnašanje pri hoji ob cesti in na zbranost
pri poslušanju.
Z učenci in spremljevalci smo se odpravili proti Glavnemu trgu, kjer nas je že čakala vodička
iz Turistično-informacijskega centra Kamnik. Na hitro nam je predstavila načrt, kaj si bomo
ogledali, in prosila za korekten odnos ter učence spodbudila k postavljanju vprašanj. Najprej
smo se po ozki ulici odpravili do Frančiškanskega samostana s cerkvijo sv. Jakoba. Ustavili
smo se pri vhodu in si ogledali stenske poslikave, ki krasijo cerkev. Razložila je tudi samo
ime samostana ter cerkve in omenila pomembnejše predmete oz. stvari, ki se skrivajo znotraj
zidov (npr. kapela Božjega groba, Dalmatinova Biblija in Pentatevh, ki ju hranijo v bogati
knjižnici, prečudovit vrt ...). Nekateri učenci so z nami delili doživetja, da so predvsem ob
božičnem času večkrat obiskali cerkev, saj vsako leto v njej postavijo prečudovite jaslice.
Nato smo se odpravili proti Trgu talcev, kjer stoji spomenik Rudolfa Maistra. Z vprašanji je
vodička spodbudila učence k razmišljanju, kdo je Rudolf Maister, kje se je rodil, za kaj je
zaslužen, kaj je vse danes poimenovano po njem, kaj Kamničani praznujemo na dan
njegovega rojstva ... Presenečen sem bil, da so učenci veliko vedeli o Rudolfu Maistru. Ko
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smo na vsa vprašanja odgovorili, smo se odpravili do Občine, kjer nam je vodička povedala,
čemu je včasih stavba služila (zaporu). Ogledali smo si še rojstno hišo igralke Marije Vere, ki
stoji točno nasproti Občine. Pot smo nadaljevali proti Glavnemu trgu, kjer nam je vodička
razložila simbole na osrednjem vodnjaku in fasado hiše, ki si jo je zamislil Jože Plečnik.
Razložila nam je, čemu je včasih služil Glavni trg in kakšno vrednost je imel. Učenci so tudi
našteli, kaj vse se v današnjem času dogaja na Glavnem trgu (mestna plaža poleti, drsališče
pozimi, koncerti ...). Sledil je ogled rojstne hiše Frana Albrehta in najbolj okrašenih lesenih
vrat v Kamniku. Razložila je tudi, zakaj so bila hišna okna v pritličju močno zaščitena (zaradi
tatvin). Nato smo se povzpeli na Mali grad, kjer je vodička povedala legendo, ki je povezana z
njim (kamniška Veronika). Tu so nekateri učenci postali malce nemirni, zato sem dal dodatno
nalogo, da na hitro skicirajo razgled z Malega gradu. Tako so se umirili, da je vodička lahko
do konca povedala, kar je imela v načrtu. Razložila je, kaj je včasih stalo na tem hribu, in
povedala še nekaj stvari o Starem gradu (kdo ga je upravljal, koliko je star, velikost ...). Nato
smo se spustili do starega predmestja – Šutna. Pokazala nam je, kje je včasih potekalo obzidje
mesta. Razložila je, kako so v starih časih ločili premožnejše družine od malo manj
premožnejših – po številu oken. Tista družina, ki je imela več denarja, je imela več oken na
hiši od tiste, ki ni imela veliko denarja. Učencem je zastavila nalogo, da so morali poiskati
hišo, v kateri so včasih živeli najpremožnejši prebivalci Šutne. Naloga je bila izredno uspešna,
saj so se učenci prelevili v raziskovalce in hitro začeli šteti okna, da bi prvi ugotovili, v kateri
hiši so živeli najpremožnejši ljudje. Sledil je sprehod po ulici. Vodička je omenila še nekaj
pomembnih Kamničanov, ki so živeli na Šutni (Ivan Vavpotič, Maks in Anton Koželj,
Radivoj Peterlin - Petruška, Rudolf Maister - Vojanov, Josip Nikolaj Sadnikar). Nekaj več
besed je na koncu namenila še Sadnikarju in njegovi zasebni zbirki starin. Vodička je
učencem zastavila še nekaj vprašanj in na skoraj vsa so znali odgovoriti. Pohvalila jih je, da
so si veliko zapomnili, in jih spodbudila, da še sami raziskujejo Kamnik ter njegove
znamenitosti.
Nato smo se vrnili nazaj v šolo, kjer smo nadaljevali z reševanjem učnih listov na temo
Kamnika. Najprej sem učence razdelil v tri skupine, glede na njihove sposobnosti (po posvetu
z učiteljico). Vsaki skupini sem razložil, kaj morajo narediti. Navodila sem podal razločno in
natančno, saj se zavedam, da dobro podana navodila omogočijo učencem lažje reševanje
nalog. Poudaril sem tudi, da si lahko pri reševanju učnih listov pomagajo s fotografijami, ki so
jih naredili. Zanimivo se mi je zdelo, da se učenci niso zmenili, kaj rešujejo sošolci v drugih
dveh skupinah, ampak so se osredotočili na reševanje svojega učnega lista. Nekateri učenci so
potrebovali dodatno razlago, še preden so začeli reševati, predvsem v drugi in tretji skupini.
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Bili so zelo zainteresirani za reševanje, saj so bili učni listi povezani tudi s slikovnim
gradivom, ki učence še dodatno pritegne. Učenci v prvi skupini so me največkrat spraševali,
kaj lahko izrežejo iz materiala pred seboj. Poskušal sem jih spodbuditi, da bi določene
znamenitosti mesta narisali in ne prilepili slike. V drugi skupini so imeli predvsem težave, ko
so morali razbrati kakšen podatek iz časopisa. V tretji pa so imeli učenci največ težav pri
opisu razlik na sliki »nekoč – danes«. Dodatni učni list, kjer so morali narisati različne motive
za obesek, znamko, magnet, kovanec, panjsko končnico in grb, pa jim ni delal večjih težav.
Mogoče so nekateri prepogosto uporabljali iste motive (npr. kamniško Veroniko). Vsak
učenec je moral imeti rešena dva učna lista. Sledilo je še reševanje učnega lista, s katerim sem
preverjal, koliko podanih informacij na terenu so si učenci zapomnili. Ko so učenci zaključili
reševanje, smo pospravili učilnico in se poslovili. Zahvalil sem se jim za sodelovanje in jih še
sam spodbudil k raziskovanju domačega kraja.
Menim, da so učenci od kulturnega dne ogromno odnesli. To je pokazala tudi analiza
rezultatov učnega lista. Njihovo obnašanje med vodenjem in učilnici je bilo vzorno, kar je
omogočilo ugodno okolje za usvajanje nove učne snovi. Menim, da si bodo tudi sami vzeli
kakšno minuto in si podrobneje ogledali kakšnega izmed kulturnozgodovinskih spomenikov
Kamnika.

6 EMPIRIČNI DEL

Opredelitev raziskovalnega problema
V diplomski nalogi želim raziskati, kako dobro učenci 4. razreda osnovne šole Toma Brejca
poznajo kulturnozgodovinske spomenike domačega kraja (Kamnik).

Cilji
Ugotoviti želim:


Ali učenci 4. razreda iz slikovnega gradiva prepoznajo kulturnozgodovinske
spomenike v domačem kraju (Kamnik)?



Ali učenci 4. razreda znajo našteti zgodovinske pomembne ljudi, ki so živeli v
Kamniku?
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Ali učenci 4. razreda poznajo kulturnozgodovinsko dediščino domačega kraja
(Kamnik)?



Kako dobro znajo učenci 4. a razreda pri izdelavi brošure o domačem kraju uporabiti
dane vire (časopis, knjige, zemljevid, internet)?



Kako dobro znajo učenci 4. a razreda pri reševanju nalog razbrati podatke iz lokalnega
časopisa?



Kako ustvarjalni so učenci 4. a razreda pri izdelavi različnih slikovnih motivov za
obesek, znamko, magnet, kovanec, grb ter panjsko končnico, povezanih z domačim
krajem?

Hipoteze
Pričakujem, da:
H1: Učenci 4. a in 4. b razreda iz slikovnega gradiva prepoznajo kulturnozgodovinske
spomenike v domačem kraju (Kamnik).
H2: Deklice 4. razreda znajo našteti več zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v
Kamniku, kot pa dečki.
H3: Učenci 4. a in 4. b enako dobro poznajo kulturnozgodovinsko dediščino domačega kraja
(Kamnik).
H4: Učenci 4. a razreda ne znajo uporabljati različnih virov pri izdelavi brošure o domačem
kraju, ki so jim na voljo (časopis, knjige, zemljevid, internet).
H5: Učenci 4. a razreda znajo pri reševanju nalog dobro razbrati podatke iz lokalnega
časopisa.
H6: Učenci 4. a razreda so inovativni pri izdelavi slikovnih motivov za obesek, znamko,
magnet, kovanec, grb in panjsko končnico, povezanih z domačim krajem.

Vzorec
V raziskavo bodo vključeni učenci četrtega razreda OŠ Toma Brejca Kamnik. V raziskavo
bosta vključena oba oddelka (4. a in 4. b), tako dečki kot deklice.

Postopek zbiranja podatkov in raziskovalna metoda
Učenci bodo anonimno po navodilih reševali učni list. Za prikaz podatkov bom uporabil grafe
in tabele. Podal bom tudi analizo dobljenih podatkov.
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ANALIZA PODATKOV
Hipoteza 1: Učenci 4. a in 4. b razreda iz slikovnega gradiva prepoznajo kulturnozgodovinske
spomenike v domačem kraju (Kamnik).
Učenci so morali poimenovati tri slike pomembnih kulturnozgodovinskih spomenikov v
Kamniku, in sicer rojstno hišo Rudolfa Maistra - Vojanova, župnijsko cerkev naŠutni oz.
cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja in Mali grad. Za te tri stavbe sem se odločil
predvsem zato, ker veljajo za bolj pomembne in stojijo ob sprehajalni poti skozi Kamnik.
Tako sem pričakoval, da bo večina prepoznala znamenitosti na sliki, saj vsakodnevno hodijo
mimo. Predvideval sem, da bodo imeli največ težav z rojstno hišo Rudolfa Maistra Vojanova, saj ne izstopa tako močno kot drugi dve – cerkev in Mali grad imata značilni
obliki. Cerkev se močno dviga sredi Šutne in zvonik, ki stoji ločeno od nje, ne pusti, da bi ga
prezrli. Mali grad pa leži na hribu in je viden že od daleč.
Kot sem predvideval, so imeli učenci največ težav pri prepoznavanju Maistrove rojstne hiše.
31 učencev, kar je 63 %, je pravilno prepoznalo, kaj je prikazano na sliki, 18 učencev (37 %)
pa hiše ni prepoznalo. Tisti, ki niso pravilno ugotovili, kaj je na sliki, so podali naslednje
napačne odgovore: muzej, mestna hiša, dvojček, prazno.
Nepričakovano veliko napak so učenci naredili pri prepoznavanju župnijske cerkve na Šutni
oz. cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja. 34 učencev, kar je 69 %, je cerkev
prepoznalo, 15 učencev (31 %) pa je ni. Čeprav je veliko učencev napisalo samo cerkev,
njihovih odgovorov nisem štel kot pravilne, saj sem jim dodatno poudaril, da morajo napisati
ime oz. naziv stavbe ali pa, kje ta zgradba stoji, ulici. V Kamniku imamo veliko cerkva in v
tem primeru ne bi mogel ugotoviti, če je učenec z odgovorom »cerkev« res mislil prav iskano,
župnijsko cerkev na Šutni. Veliko učencev je torej napačno odgovorilo z odgovori cerkev,
Frančiškanski samostan, stolp.
Najmanj napak so učenci naredili pri prepoznavanju Malega gradu. 43 učencev, kar je 88 %,
je ugotovilo, kaj je prikazano na sliki. Šest učencev (12 %) pa ni bilo uspešnih pri
prepoznavanju stavbe na sliki. Zanimivo se mi je zdelo, saj je vseh šest učencev, ki niso bili
uspešni, pustilo prazen prostorček. Iz tega lahko predpostavim, da je kdo izmed učencev sliko
celo spregledal.

41

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

Če pogledamo vse tri slike kot celoto, lahko rečemo, da je 73 % učencev prepoznalo izbrane
kulturnozgodovinske spomenike v domačem mestu (Kamnik). 27 % učencev pa pri
prepoznavanju ni bilo uspešnih.
Hipotezo lahko potrdim, saj je skoraj tri četrtine vseh učencev pravilno prepoznalo pomembne
kulturnozgodovinske stavbe v Kamniku.

PREPOZNALI

NISO PREPOZNALI

31 UČENCEV

18 UČENCEV

34 UČENCEV

15 UČENCEV

MALI GRAD

43 UČENCEV

6 UČENCEV

SKUPAJ (VSE TRI)

108 UČENCEV

39 UČENCEV

ROJSTNA HIŠA RUDOLFA
MAISTRA - VOJANOVA
ŽUPNIJSKA CERKEV NA
ŠUTNI OZ. CERKEV
MARIJINEGA
BREZMADEŽNEGA SPOČETJA

Tabela št. 1: Prepoznavanje kulturnozgodovinskih spomenikov domačega kraja

Graf št. 1: Prepoznavanje kulturnozgodovinskih spomenikov domačega kraja

42

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

Hipoteza 2: Deklice 4. razreda znajo našteti več zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v
Kamniku, kot dečki.
Učenci so morali napisati čim več zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.
Predvideval sem, da bodo znali napisati več kot tri osebe, saj so v sklopu kulturnega dne pri
vodenju skozi mesto naleteli na številne spominske plošče na fasadah hiš, spomenike, ulice
poimenovane po pomembnih Kamničanih ... Predpostavil sem, da bodo dekleta bolj zbrana
pri vodenju in si bodo tako zapomnila več informacij, tudi več pomembnih oseb, ki so živele
v Kamniku. Moja predvidevanja so se uresničila, saj so poslušala vodičko in si nekatera celo
zapisovala pomembne podatke. Na drugi strani pa so nekateri fantje klepetali med seboj in so
jim informacije ušle iz glave. V povprečju so dekleta znala našteti 3,95 osebe, fantje pa le
3,32. V odgovorih so se največkrat pojavili Rudolf Maister - Vojanov, Josip Nikolaj Sadnikar,
Fran Albreht, Marija Vera ... Presenetili so me odgovori, kot so na primer Radivoj Peterlin Petruška ter Maks in Anton Koželj, saj jih je vodička le omenila, ni pa jih posebej poudarjal.
S tem so dokazali, da znajo nekateri zbrano poslušati in si zapomniti tudi podatke, ki niso
najpomembnejši.
Hipotezo lahko potrdim, saj so dekleta v povprečju znala našteti več zgodovinsko pomembnih
ljudi, ki so živeli v Kamniku, kot fantje (dekleta: 3,95, fantje: 3,32).
Število naštetih odgovorov
Število učencev

0

1

2

3

4
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1

3
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14

11

9

3

1

1

Tabela št. 2: Število naštetih zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.

Graf št. 2: Število naštetih zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.
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DEKLICE

DEČKI

3,95

3,32

Tabela št. 3: Povprečje naštetih zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.

Graf št. 3: Povprečje naštetih zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.

Hipoteza 3: Učenci 4. a in 4. b enako dobro poznajo kulturnozgodovinsko dediščino
domačega kraja (Kamnik).
Učencem sem postavil pet trditev, pri katerih so morali obkrožiti pravilen odgovor: a, b in c
možnosti. Pri eni nalogi pa so morali med seboj povezati stvari, ki sodijo skupaj. Pri prvih
petih nalogah so morali učenci pokazati znanje o kamniškem grbu in legendi, povezani z
njim, o starosti mesta Kamnik, najbolj znani mestni ulici, občinskem prazniku in človeku,
povezanim z njim, in o zgodovinski uporabi prostorov današnje občine. Pri nalogi, kjer so
morali povezati po dve stvari, ki sodita skupaj, dokazali še znanje o Rudolfu Maistru in
njegovem spomeniku, Frančiškanskem samostanu ter bogati knjižnici, ki se skriva notri, o
cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja in Malem gradu z legendo. Pričakoval sem, da bo
znanje obeh četrtih razredov približno enako, da ne bo večjih odstopanj. Glede na to, da so se
pri ogledu Kamnika tako učenci 4. a kot učenci 4. b seznanili z istimi informacijami, sem
menil, da do večjih razlik v poznavanju ne bo prišlo.
Pri prvi trditvi so vsi učenci obeh razredov pravilno obkrožili, da je nastanek kamniškega grba
povezan z legendo o Veroniki. Pri drugi trditvi, kjer so morali obkrožiti, katero obletnico je
letos praznovalo mesto Kamnik, pa so se že pojavili nepravilni odgovori. V 4. a so štirje
učenci odgovorili napačno, v 4. b le eden. Procentualno gledano je 83 % učencev 4. a razreda
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odgovorilo pravilno, na drugi strani pa je pravilno odgovorilo kar 96 % učencev 4. b razreda.
Pri tretji trditvi, kjer so morali obkrožiti najbolj znano mestno ulico, Šutno, pa so bili občutno
uspešnejši učenci 4. a razreda. Kar 91 % učencev 4. a je obkrožilo pravilno rešitev, a le 69 %
učencev 4. b razreda. Pri četrti trditvi, kjer so morali obkrožiti, komu je posvečen občinski
praznik, ki ga občina praznuje 29. marca vsako leto, so ponovno več znanja pokazali učenci 4.
a razreda. Prav vsi so pravilno obkrožili, da je občinski praznik posvečen Rudolfu Maistru. V
4. b je to vedelo 81 % učencev. Pri peti trditvi, kjer so morali obkrožiti, čemu so včasih služili
današnji prostori občine, pa so bili učenci obeh razredov skoraj enako uspešni. 78 % učencev
4. a razreda je pravilno obkrožilo, da so prostori včasih služili kot zapor, na drugi strani pa je
na to trditev pravilno odgovorilo 77 % učencev 4. b razreda. Pri prvem sklopu petih trditev so
bili uspešnejši učenci 4. a razreda, saj je bilo v povprečju uspešnih 90,4 % učenca, v 4. b pa
84,6 %.
Pri nalogi, kjer so morali povezati po dve stvari, ki sodita skupaj, so bili ponovno uspešnejši
učenci 4. a razreda. Kar 85 % jih je povezalo pravilne stvari, na drugi strani pa le 73 %
učencev 4. b razreda.
Hipotezo sem ovrgel, saj je analiza učnih listov pokazala, da so bili učenci 4. a razreda
uspešnejši tako pri nalogah za obkroževanje kot pri nalogah s povezovanjem.
Vprašanje

Odgovor

4. a

4. b

a) princesi Vidi.

0

0

kamniškega grba je

b) Veroniki.

23

26

povezan z legendo o

c) deklici z zmajema.

0

0

Nastanek

Tabela št. 4: Poznavanje kamniškega grba

Graf št. 4: Poznavanje kamniškega grba
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Vprašanje

Odgovor

Mesto Kamnik je
letos praznovalo

4. a

4. b

a) 140. obletnico nastanka.

2

0

b) 1200. obletnico nastanka.

2

1

c) 782. obletnico nastanka.

19

25

Tabela št. 5: Poznavanje starosti mesta Kamnik

Graf št. 5: Poznavanje starosti mesta Kamnik

Vprašanje
Najlepša in najbolj
znana mestna ulica je

Odgovor

4. a

4. b

a) Prešernova ulica.

2

3

b) Šutna.

21

18

c) Maistrova ulica.

0

5

Tabela št. 6: Poznavanje najpomembnejše ulice v mestu

Graf št. 6: Poznavanje najpomembnejše ulice v mestu
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Vprašanje

Odgovor

Občina Kamnik 29.

4. b

0

4

0

1

23

21

a) Mariji Veri.

marca praznuje

b) Josipu Nikolaju

občinski praznik, ki

Sadnikarju.

je posvečen

4. a

c) Rudolfu Maistru.

Tabela št. 7: Poznavanje občinskega praznika

Graf št. 7: Poznavanje občinskega praznika

Vprašanje

Odgovor

4. a

4. b

Prostori današnje

a) zapor.

18

20

občine so nekoč

b) šola.

4

5

c) trgovina.

1

1

služili kot

Tabela št. 8: Poznavanje zgodovine zgradbe današnje občine.

Graf št. 8: Poznavanje zgodovine zgradbe današnje občine
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Hipoteza 4: Učenci 4. a razreda ne znajo uporabljati različnih virov pri izdelavi brošure o
domačem kraju, ki so jim na voljo (časopis, knjige, zemljevid, internet …).
Učenci so morali s pomočjo materiala (knjige, časopis, zemljevidi, slikovno gradivo, internet
...) narediti brošuro o Kamniku. V pomoč so imeli že narejeno brošuro (zgodovina,
znamenitosti). Predvideval sem, da ne bodo znali izkoristiti celotnega gradiva, ki jim je bil
ponujen. Moje napovedi so se uresničile, saj so večinoma uporabljali le knjige in slikovni
material. Mnogi so prilepili sliko določenega kulturnozgodovinskega spomenika in v knjigi
poiskali njegov opis. Samo dve učenki sta uporabili internetni vir, da sta poiskali podatke, ki
jih v knjigah nista našli. Časopisa in zemljevidov ni uporabil nihče. Zato v nobeni izmed
brošur ne zasledimo, kje se Kamnik nahaja. Prav vsi učenci so v svojih brošurah uporabili
veliko slikovnega gradiva. Le redke izjeme so uporabile svoje slikarske sposobnosti in dodale
lastne ilustracije k opisom. Zanimivo se mi je zdelo, da so skoraj vsi učenci na naslovno stran
prilepili kamniški grb. Poudarili so tudi pomembnost v Kamniku rojenega Rudolfa Maistra. V
večini primerov so omenjali še Mali grad, grad Zaprice, župnijsko cerkev na Šutni,
Frančiškanski samostan in zdajšnjega kamniškega župana Marjana Šarca.
Glede na slabo izkoriščenost materialov, ki so jim bili na voljo, lahko svojo hipotezo potrdim.

Hipoteza 5: Učenci 4. a razreda znajo pri reševanju nalog dobro razbrati podatke iz lokalnega
časopisa.
Učenci so morali natančno pregledati krajevni časopis Kamniški občan in nato rešiti
zastavljene naloge. Predvideval sem, da ne bodo imeli večjih težav pri ugotovitvi pravilnih
odgovorov, saj je časopis izredno jasno in pregledno napisan. Pri naslovu časopisa, datumu
izida in številu strani niso imeli težav. Nastale pa so pri številki in letniku časopisa. Letnik je
označen z rimsko številko, zato sem razumel, zakaj je prišlo do težav. Največ težav so imeli
pri vprašanju, katere so osrednje rubrike časopisa. Skoraj polovica učencev je prepisovala
posamezne naslove člankov in ne iz osrednje rubrike. Predvidevam, da niso razumeli, kaj so
to rubrike časopisa. Pri vprašanju, če v časopisu zasledimo slikovno gradivo in če da, kakšno,
so vsi odgovorili z da, vendar niso znali dobro opisati, kakšno je to slikovno gradivo. Veliko
jih je napisalo, da so slike zato, da si lažje predstavljamo, kaj se je dogajalo. Zanimivo se mi
je zdelo, da je večina iz časopisa razbrala, da v njem lahko prebiramo tako informativne
novice kot izražanje mnenja različnih ljudi.
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Drugi sklop vprašanj se je nanašal na sliko, ki so si jo izbrali iz časopisa. Napisati so morali,
koga vidijo na sliki oz. fotografiji, kaj delajo, o čem razmišljajo oz. kaj čutijo, kakšni so
njihovi občutki ob gledanju slike oz. fotografije, kaj sproža te občutke in kaj bi ljudi vprašali.
Odgovori so bili izredno skopi. Že pri opisu, kdo je na sliki, so nekateri napisali samo
»ljudje«. Niso opisali, kdo so, kaj delajo. Le redki so opisali ljudi na fotografiji (npr. otroci, ki
tečejo). Malce bolj so se razpisali pri vprašanju, o čem razmišljajo oz. kaj čutijo. To se mi je
zdelo izredno nenavadno, saj je prvo vprašanje zahtevalo zgolj opazovanje, pri drugem pa so
se morali vživeti v osebe na fotografiji. Pisali so, da so ljudje na fotografijah srečni, da čutijo
pritisk, strah, hočejo zmagati, koliko naloge morajo še narediti, kako bodo peli ... Pri
naslednjem vprašanju, kakšni so njihovi občutki ob gledanju fotografije, pa so odgovarjali z
eno besedo (npr. čudni, dobri, veseli ...). Ko pa so morali še pojasniti, kaj sproža te občutke,
so bili še skromnejši. Veliko jih je napisalo, da ne vedo, da nič ne sproža njihovih občutkov.
Le nekateri so napisali, da obleka ljudi, nasmeh ...
Malce bolj so se ponovno razpisali pri zadnjem vprašanju, kaj bi vprašali ljudi na fotografiji.
Veliko jih je napisalo, da bi jih vprašali, kako se imajo, kaj počnejo, ali se zabavajo ...
Glede na to, da je imelo kar nekaj učencev majhne težave pri iskanju podatkov iz časopisa, ne
morem z gotovostjo potrditi zastavljene hipoteze. Niso pa storili toliko napak, da bi hipotezo
lahko ovrgel. Hipoteza je tako delno potrjena.
Hipoteza 6: Učenci 4. a razreda so inovativni pri izdelavi slikovnih motivov za obesek,
znamko, magnet, kovanec, grb in panjsko končnico, povezanih z domačim krajem.
Učenci so morali narisati različne slikovne motive za obesek, znamko, magnet, kovanec,
panjsko končnico in grb, ki označujejo domači kraj. Svoje izdelke so morali tudi pojasniti,
utemeljiti. Predvideval sem, da bodo učenci inovativni, saj sta njihova domišljija in
ustvarjalnost v tem življenjskem obdobju brezmejna. Iz rezultatov sem lahko ugotovil, da so
bili izdelki zelo različni. Nekateri se niso potrudili in so v nekaj minutah s svinčnikom narisali
vseh šest stvari. Spet drugi so porabili veliko časa in so natančno risali vsak predmet.
Največkrat so za motiv uporabili kamniško Veroniko, saj velja za enega glavnih simbolov
Kamnika. Tako se je pojavila prav na vseh stvareh (obesek, magnet, kovanec ...). Nekateri so
za motiv uporabili samo ime KAMNIK, obraz Rudolfa Maistra, Frančiškanski samostan, Mali
grad, vodnjak na Glavnem trgu, zvezdo in luno, ki se pojavi v kamniškem grbu ... Prav
zanimiv motiv, ki se je tudi pogosto pojavljal, pa je bil prašič. Pri ogledu Kamnika nam je
vodička razložila, da se je Prešernova ulica nekoč imenovala Prašičja ulica, saj so skozi to
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ulico v mesto vodili prašiče. Bila naj bi izredno umazana. To je, zgleda, učence tako
pritegnilo, da so prašiča uporabili kot motiv pri risanju.
Glede na narisano lahko rečem, da je moja hipoteza potrjena, saj so uporabili različne motive
in ustvarili odlične končne izdelke. Nekateri izdelki so tako originalni, da bi jih lahko
turistični center Kamnik uporabil kot promocijska darila.

Slika št. 28: Kamniška Veronika
upodobljena na kovancu
(foto: A. Kolar)

Slika št. 29: Napis Kamnik na
magnetu
(foto: A. Kolar)

Slika št. 30: Motiv
Frančiškanskega samostana
upodobljen na obesku
(foto: A. Kolar)
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7 SKLEP
Pred izborom teme za svoje diplomsko delo sem najprej podrobno prebiral učne načrte pri
različnih predmetih. Večjo pozornost je v meni vzbudila učna enota z naslovom domači kraj.
To učno enoto najdemo v učnem načrtu za družbo v 4. razredu 9-letne osnovne šole. Zavedal
sem se tudi, koliko kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti premore moj domači kraj,
Kamnik. Zato mi ni bilo treba dvakrat razmisliti, kaj bo rdeča nit moje diplomske naloge.
Pomembno se mi zdi, da učenci dobro poznajo svoj domači kraj, saj je to predispozicija za
poznavanje celotne Evrope in sveta. Zavedati se morajo, da jih znamenitosti obkrožajo že v
domačem kraju in jim ni treba potovati okoli sveta, da bi našli prelepe kulturnozgodovinske in
naravne bisere, ki bi jih lahko ujeli v fotoobjektiv. Ob odločitvi, da bo Kamnik tema moje
diplomske naloge, sem začel zbirati gradivo, ki bi mi pomagalo pri pisanju. Pri tem mi je na
pomoč priskočila knjižničarka na Osnovni šoli Toma Brejca, ki mi je svetovala, katere knjige
o Kamniku so napisane kakovostno in zanimivo. Porabil sem veliko časa, da sem iz
gromozanskega kupa izločil izbrane knjige, ki so bile najbolj kakovostne in najprimernejše za
mojo temo. Za informacije sem se odpravil tudi na Turistično-informacijski center v Kamniku
in tam so me založili z različnimi brošurami, zemljevidi, prospekti, časopisi ... Pomembno se
mi je zdelo, da se predhodno seznanim s celotno zgodovino Kamnika, različnimi arheološkimi
najdbami, ki pričajo o življenju nekoč, s kulturnozgodovinskimi spomeniki, ki bogatijo kraj z
nekaterimi naravnimi bogastvi, s katerimi mesto privablja tako domačine kot turiste. Le z
dobrim poznavanje domačega kraja lahko učencem natančno in zanimivo predstavimo
načrtovano učno snov (domači kraj).
Pri didaktičnem delu sem pripravil in izvedel učne ure družbe v 4. razredu. Učenci so imeli že
predhodno organizirano vodenje po Kamniku, jaz pa sem pripravil različne delavnice z
učnimi listi, ki so jih reševali ob vrnitvi v šolo. Učence sem spodbudil, naj bodo pozorni na
hiše, cerkve, spomenike, ulice, ki so bile zgrajene več stoletij nazaj. Poskušal sem jih
motivirati, da bi cenili zgodovino in njene ostanke, iz katerih se lahko danes veliko naučimo.
Povedal sem jim, da so vse današnje knjige o kulturnozgodovinskih spomenikih Kamnika
nastale na podlagi raziskovanja in spomenikov. Zato sem poudaril, naj vodičko čim več
sprašujejo, saj se bodo s tem največ naučili. Pri ogledu domačega kraja so spoznali nekatere
najpomembnejše kulturnozgodovinske spomenike, ki so hkrati simboli Kamnika. Ogledali so
si Frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Jakoba, Trg talcev s spomenikom Rudolfa Maistra,
rojstno hišo Marije Vere, Frana Albrehta, Rudolfa Maistra, Glavni trg z vodnjakom, Mali
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grad, ozke mestne ulice, bivše predmestje Šutna s župnijsko cerkvijo Marijinega
brezmadežnega spočetja, hišo Josipa Nikolaja Sadnikarja. Med samim ogledom so učenci
vodički zastavili veliko vprašanj, čeprav so bila nekatera izven konteksta. Pomembno pa se mi
je zdelo, da so se učenci zanimali za določene objekte in s tem pokazali spoštovanje do
znamenitosti v domačem kraju.
Pri raziskavi sem se osredotočil na to, kako dobro učenci 4. razreda Osnovne šole Toma
Brejca poznajo svoj domači kraj in kulturnozgodovinske spomenike v njem. Preverjal sem
tudi njihovo inovativnost, zmožnost uporabe različnih virov pri izdelavi brošure o mestu in
sposobnost razbiranja podatkov iz lokalnega časopisa. Pri poznavanju domačega kraja me
dobljeni izsledki niso posebej presenetili, saj so v večini učenci uspešno prepoznali
kulturnozgodovinske spomenike na sliki. Tudi pri vprašanjih, ki so preverjala, kdaj je mesto
nastalo, katera legenda je povezana s kamniškim grbom, katera je najbolj znana ulica v
Kamniku, s kom je povezan občinski praznik in čemu so nekoč služili prostori današnje
občine, niso imeli večjih težav. Zanimivo se mi je zdelo le to, da so bili učenci 4. a razreda
uspešnejši pri teh nalogah kot učenci 4. b in to za okoli 5 odstotkov. Čeprav je bilo vodenje po
mestu identično, so si učenci iz 4. a razreda verjetno zapomnili več podatkov. Pri nalogi, kjer
so morali napisati čim več zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku, so bile
punce v obeh razredih izrazito uspešnejše (4. a fantje: 3,70; dekleta: 4,23, 4. b fantje: 3,07;
dekleta: 3,63). Pri zadnji nalogi, kjer so morali povezati stvari, ki sodijo skupaj (legenda o
Veroniki – Mali grad, spomenik Rudolfa Maistra – Trg talcev, Frančiškanski samostan –
Dalmatinova Biblija, cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja – Šutna) so imeli učenci
največ težav, saj če so povezali eno stvar narobe, je bila avtomatično napačna še druga
povezava. Največkrat so napačno povezali Frančiškanski samostan s Šutno. Razlog vidim
predvsem v tem, da niso ločili cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja od Frančiškanskega
samostana. Glede na izsledke lahko prvi dve hipotezi potrdim, tretjo pa ovržem, saj so bili
učenci 4. a razreda uspešnejši pri reševanju kot pa učenci 4. b razreda. Pri nalogi, kjer so s
pomočjo različnih materialov naredili brošuro o Kamniku, pa učenci niso izkoristili vsega
ponujenega. Na voljo so jim bile različne knjige, brošure, zemljevidi, slike, internet ... Večina
se je posluževala le knjig in slikovnega gradiva. Tako sem lahko potrdil zastavljeno hipotezo,
da učenci ne znajo uporabljati različnih virov, ki so jim na razpolago. Pri nalogi, kjer so
morali razbrati podatke iz lokalnega časopisa, pa so bili izsledki mešani. Nekateri učenci so
imeli velike težave že pri določitvi različnih osrednjih časopisnih rubrik. Spet drugi so naloge
rešili brez napak. Tako sem lahko hipotezo le delno potrdil.
52

Diplomsko delo

Aljoša Kolar

Pri zadnji nalogi, kjer so morali učenci pokazati svojo inovativnost, sem bil prijetno
presenečen. Ustvarili so najrazličnejše slikovne motive za obesek, znamko, magnet, kovanec,
panjsko končnico in grb, ki označujejo domači kraj. Bili so izredno inovativni, saj se motivi
niso ponavljali, uporabili so najrazličnejše oblike, barve, velikosti ... Učenci so se potrudili in
narisali sveže zamisli za posamezno stvar. Tako sem lahko potrdil hipotezo, da so učenci
inovativni pri izdelavi slikovnih motivov za obesek, znamko, magnet, kovanec, panjsko
končnico in grb, ki označujejo domači kraj.
Menim, da so učenci skozi kulturni dan usvojili veliko novih informacij, saj so to dokazali z
reševanjem učnih listov. Pokazali so veliko zanimanja za raziskovanje kulturnozgodovinskih
znamenitosti v Kamniku. Spodbudil sem jih, da lahko tudi zunaj pouka raziščejo posamezne
objekte, stavbe, skrite mestne kotičke. S tem si bodo obogatili obzorja in si še dodatno
približali domači kraj, ki v sebi skriva prečudovite kamenčke, ki skupaj tvorijo prečudovit
mozaik.
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9 Priloge
UČNI LIST ŠT. 1: BROŠURA O KAMNIKU

SPOL (obkroži : M / Ž

S pomočjo materiala, ki ga imaš pred seboj, naredi brošuro o Kamniku. V pomoč imaš že
narejeno brošuro (zgodovina, znamenitosti ...). Uporabiš lahko material, ki ti je na voljo
(slike, podatke …).
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UČNI LIST ŠT. 2: KRAJEVNI ČASOPIS

SPOL (obkroži): M / Ž

Preučite izdajo krajevnega časopisa. Odgovorite na vprašanja.
Naslov časopisa: _____________________________________________________________
Datum izida: ________________________________________________________________
Številka, letnik: ______________________________________________________________
Število strani: _______________________________________________________________

Ali izhaja časopis dnevno, tedensko, mesečno, letno ali kako drugače?

Komu je namenjen oz. kdo so njegovi bralci?

Katere so osrednje časopisne rubrike?
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Ali časopis vsebuje tudi slikovno gradivo? Če da, kakšno? Če ne, zakaj ne?

Ali je informativni časopis ali izraža mnenja? Pojasnite.

V krajevnem časopisu izberite fotografijo, na kateri je več ljudi, in jo prilepite
spodaj. Nato odgovorite na vprašanja. Upoštevajte njihov vrstni red.
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1. Natančno napišite, koga vidite na fotografiji, in opišite, kaj delajo.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Kaj menite, o čem ljudje razmišljajo oz. kaj čutijo?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Kakšni so vaši občutki ob gledanju te fotografije?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Kaj na fotografiji sproža te občutke?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Kaj bi radi vprašali ljudi na fotografiji?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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UČNI LIST ŠT. 3: NEKOČ – DANES

SPOL (obkroži): M / Ž

Dobro si oglej razglednico, ki prikazuje Mali grad, Žale, Kalvarijo, Novi trg, v ozadju pa so
Alpe (avtor: Franc Aparnik, l. 1916). Nato spodaj nariši, kakšna bi bila danes razglednica,
če bi jo naredili s fotoaparatom.
NEKOČ

Avtor: Franc Aparnik, l. 1916
DANES
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OPIŠI GLAVNE RAZLIKE MED FOTOGRAFIJO NEKOČ IN TVOJO RISBO:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Spodaj nariši, kako si predstavljaš Kamnik čez 100 let.
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UČNI LIST ŠT. 4: SLIKOVNI MOTIVI KAMNIKA

SPOL (obkroži): M / Ž

Izdelaj različne slikovne motive za obesek, znamko, magnet, kovanec, panjsko končnico in
grbe, ki označujejo domači kraj. Svoje izdelke tudi komentiraj.
OBESEK

ZNAMKA

MAGNET

KOVANEC

PANJSKA KONČNICA

GRB
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Komentar:
OBESEK:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ZNAMKA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
MAGNET:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOVANEC:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PANJSKA KONČNICA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
GRB:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4.___ razred 9-letne OŠ

SPOL (OBKROŽI): M / Ž

KULTURNOZGODOVINSKI SPOMENIKI
KAMNIKA
1.) Pod slikami napiši, kaj prikazujejo.

2.) Obkroži pravilen odgovor.
Nastanek kamniškega grba je povezan z legendo o
a) princesi Vidi.
b) Veroniki.
c) deklici z zmajema.
Mesto Kamnik je letos praznovalo
a) 140. obletnico nastanka.
b) 1200. obletnico nastanka.
c) 782. obletnico nastanka.
Najlepša in najbolj znana mestna ulica je
a) Prešernova ulica.
b) Šutna.
c) Maistrova ulica.
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Občina Kamnik 29. marca praznuje občinski praznik, ki je posvečen
a) Mariji Veri.
b) Josipu Nikolaju Sadnikarju.
c) Rudolfu Maistru.
Prostori današnje občine so nekoč služili kot
a) zapor.
b) šola.
c) trgovina.
3.) Napiši čim več zgodovinsko pomembnih ljudi, ki so živeli v Kamniku.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.) Poveži stvari, ki sodijo skupaj.

legenda o Veroniki

Trg talcev

spomenik Rudolfa Maistra

Dalmatinova Biblija

Frančiškanski samostan

Šutna

cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja

Mali grad
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