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POVZETEK 
V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili razvoj furmanstva na območju kraja 
Rakek in njegove okolice od njegovih začetkov pa do zatona. Predstavili smo tudi druge obrti, 
povezane s furmanstvom, in kako je izgradnja Južne železnice vplivala na nadaljnji razvoj kraja 
Rakek. Raziskali smo, kakšno je stanje ohranjanja kulturne dediščine furmanstva in njegove 
tradicije danes, in razmislili, in kako bo z njo v prihodnje. Ugotavljali in raziskali smo možnost 
vključitve pojma furmanstvo v učni program družboslovja v 4. in 5. razredu osnovnošolskega 
učnega načrta. 

V praktičnem delu magistrskega dela smo pripravili, izvedli in evalvirali primer učne priprave 
ter sestavili načrt učne poti za 5. razred osnovne šole. Podatke smo pridobili in analizirali preko 
začetnega in končnega anketnega vprašalnika oz. preizkusa. Primerjali smo odgovore prvega z 
odgovori drugega anketnega vprašalnika, saj nas je zanimalo poznavanje tematike pred 
izpeljanim poukom in po njem. Preko evalvacijskih vprašanj smo pridobili tudi vtise in predloge 
učencev. Za delo v 4. razredu smo pripravili nekaj predlogov in izhodišč za vpeljavo in 
obravnavo furmanske tematike pri različnih družboslovnih temah, ki pa jih lahko povežemo 
tudi medpredmetno. Opravili smo tri intervjuje – prvega z gospodom Tonetom Urbasom, 
bivšim občinskim sodnikom in velikim poznavalcem zgodovine teh krajev (njegov oče je bil 
furman), drugega z gospodom Francem Perkom, pisateljem, ki je o Rakeku in ostalih bližnjih 
krajih napisal več monografij, ter z gospo Ano Troha, prebivalko Babnega Polja, katere oče je 
bil furman. Izsledke intervjujev smo analizirali in predstavili njihove ugotovitve. 

 

Ključne besede: Furmanstvo, Rakek, kulturna dediščina, družboslovje, učna pot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
In the thoretical part of this Master Thesis we introduced the importance of furman transport in 
Rakek and its surroundings from its beginnings to its end. We also introduced other crafts linked 
to furman transport and how the construction of the South railroad influenced further 
development of the town Rakek. We explored the state of cultural heritage of furman transport 
and its tradition now and thought about its future. We explored different options of integrating 
the concept of furman transport as social sciences content in the syllabus of the 4th and 5th grade 
of primary school. 

In the empirical part of the Master Thesis we prepared, performed and evaluated two cases of 
lesson plans out of which one was done in the classroom and the other as a fieldwork for the 5th 
grade of primary school. The data was collected and analised through initial and final survey 
questionnaire, which partially served also as tests. We were interested in the level of knowledge 
of the topic before and after the lesson, so we compared the results of both questionnaires. 
Through evaluation questions on the questionnaires we obtained different impressions and 
suggestions from pupils. For the class work in the 4th grade we prepared some suggestions and 
guidelines for introduction and discussion of furman topic which can be used in variaty of 
sociological topics or in different cross-curricular topics. We conducted three interviews – the 
first interview with Mr Tone Urbas, son of a furman transporter, ex municipal judge and an 
expert of researched area. The second interviewee was Mr Franc Perko, an author of several 
monographies of Rakek and its neighbouring towns. The last interview was conducted with Mrs 
Ana Troha, a resident of a town Babno Polje and a descendant of a furman transporter. The 
thesis concludes with the analysis and the representation of the findings of the interviews. 

 

Key words: Furman transport, Rakek, cultural heritage, social sciences, educational route 
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1 

I TEORETIČNI DEL 

1 Uvod 
Furmanstvo je v času razcveta močno zaznamovalo ljudi in kraje ob trgovskih cestah. 
Predstavljalo je pomemben vir zaslužka kmetom in vsem, ki so bili na tak ali drugačen način 
vpeti v to dejavnost. Furmani so bili poleg vsega tudi nosilci trgovine in prenašalci novic 
(Nagode, 2006, str. 21). Prometne poti na Notranjskem so bile že od nekdaj gospodarsko in 
komunikacijsko pomembne, saj je bilo tu križišče v smeri od Trsta proti Ljubljani, Dolenjski in 
Zagrebu, Kočevskem in Kvarnerju (Furmanstvo, 2016). Kmečko prebivalstvo se je začelo 
intenzivneje ukvarjati s trgovino in prometom ob koncu 15. in v začetku 16. stoletja, kar je 
povezano z uvajanjem blagovno denarnih odnosov (König, 2003). Tako je bilo že v srednjem 
veku razvito tovorništvo, ki se je postopoma razvilo v furmanstvo (t.j. prevozništvo) 
(Furmanstvo, 2016). 
»Ko govorimo o furmanih, ljudje še dandanes pod to oznako pojmujejo vsakršno prevažanje 
tovora s konjsko ali volovsko vprego (Trobič, 2003, str. 7).« Pojem furmanstvo je zaobjemal 
veliko stvari, v glavnem pa se izpostavlja furmanski promet, ki ga delimo glede na trajanje, 
način prevoza in izbiro vprege. Slovensko ozemlje je imelo pomembno strateško lego in vlogo 
za furmanstvo – ceste so povezovale slovensko ozemlje z Avstrijo, z obalo Jadranskega morja 
in Trstom (Shaw, 2000, str. 198). Na teh poteh je cvetela trgovina z blagom, krepil se je promet, 
ob poteh so se gradile gostilne s hlevi, kovačije za podkovanje konj, kolarske delavnice, razvili 
sta se dejavnosti sedlarstvo in jermenarstvo in druge dejavnosti, kot je priprežništvo ali 
forajtanje, t.j. posojanje konj ali volov, ki so pomagali vleči težko naložene tovorne vozove v 
strme klance (Trobič, 2003, str. 3). Furmanstvo je bilo težaško delo, s številnimi nevarnostmi, 
prinašalo pa je zadosten zaslužek, s katerim je lahko družina lažje preživela. Za razvoj 
furmanstva je v veliki meri zasluženo naše neprecenljivo bogastvo, gozdovi, ki jih v zeleni 
Sloveniji ne manjka. 
Eden večjih centrov furmanskega dogajanja je bil prav v Planini pri Rakeku, ki je bila 
pomembno središče furmanskega prometa, o čemer pričajo še danes postavljene »čokate« 
stavbe nekdanjih gostiln in kovačij, ceste, spomeniki (Trobič, 2003, str. 7). Furmani so 
najpogosteje vozili v skupinah (Samsa, 2006, str. 22), ubirali pa so različno dolge poti, ki jih 
ločimo na kratke (prevoz lesa iz gozdov, trajal lahko tudi cel dan), srednje dolge razdalje (trajale 
ves dan, včasih tudi del noči) in večje razdalje (tovor prepeljali do trgovcev ali železnice, 
potovanje pa je lahko trajalo tudi več dni) – slednje je prineslo tudi največ denarja. Nazaj grede 
so furmani pripeljali moko in druge potrebščine za kmete, trgovce in peke. S plačilom za pot 
(furo) so nahranili konje, poskrbeli za podkovanje in voz, nekaj prinesli domov, drugo pa pustili 
v vaških gostilnah ob poti (Furmanstvo, 2016).  
Po dograditvi železnice so furmani počasi začeli izgubljati posle, še vedno pa so vozili blago 
od železniških postaj do skladišč in naročnikov v oddaljene kraje (Perko, 2008, str. 10). Po letu 
1950 je furmanstvo zamrlo, saj je prevoz lesa prevzela gozdna lesna uprava, vozove s konji pa 
so počasi prevzeli avtoprevozniki z motoriziranimi vozili (Furmanstvo, 2016). 
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2 Vloga in uporabnost dediščine v življenju in učni 
načrt v 4. in 5. razredu pri predmetu družba 

2.1 O dediščini 
»Kulturna dediščina so kulturne sestavine, kakršne izvirajo iz širokega etnografskega 
pojmovanja kulture. Dosežki preteklih dob s področja materialne, družbene in duhovne 
dediščine, ki so temelj za ohranitev kulturne identitete Slovencev« (Baš, 2004, str. 266–267). 
V Priročniku za ljubitelje kulturne dediščine (2018) je zapisano, da je kulturna dediščina vsa 
človekova ustvarjalnost, ki je nastala mimo ali ob delovanju narave. Gre za razmerje med 
človekom, kulturnim okoljem ter gospodarskimi, družbenimi in duhovnimi prizadevanji v 
njem. Sedanjost se s preteklostjo povezuje preko izročila, tradicije, zgodovinskega spomina. 
Jezernik (2010) dodaja, da nas dediščina opredeljuje kot družbena bitja in je povezana s 
oblikovanjem identitet. Ker nam je skupna z drugimi, nas uvršča med pripadnike določene 
družine, skupnosti ali naroda. Po drugi strani pa izključuje tiste, ki to niso. Dediščina ne more 
biti univerzalno resnična, da bi lahko izključevala druge. 
Na dediščino lahko gledamo skozi oči opazovalca. Naš pogled in odnos do dediščine se od 
posameznika do posameznika razlikuje. Nekateri so mnenja, da je dediščina za v pozabo, drugi 
hrepenijo po dobrih starih časih, do dediščine pa razvijajo romantično-nostalgičen odnos. Vsak 
posameznik ima pravico do osebnega mnenja. Pomembno je predvsem mnenje skupnosti, ki je 
skrbnik znanja, zgodb in materialnih dokazov, ki so nam bili zapuščeni. Dediščino moramo 
najprej dobro spoznati, preden jo lahko zavržemo ali predstavimo javnosti (Priročnik za 
ljubitelje kulturne dediščine, 2018, str. 2). 

»Dediščina je vrednota v vseh svojih pojavnih oblikah. Dediščina Slovenije je pomemben 
in nedeljiv del lokalne, regionalne, nacionalne in evropske identitete, predstavlja kakovost 
življenjskega okolja in je ključni vir uravnoteženega razvoja regij ter Republike Slovenije. 
Dediščino so z znanjem in vedenjem ustvarili, jo prepoznavajo in ohranjajo posamezniki 
in družba. Je dokument obstoja narodne in državne skupnosti in hkrati priložnost za njen 
razvoj« (Strategija kulturne dediščine za obdobje 2018–2026, 2018, str. 2). 

2.2 Vloga in uporabnost dediščine  

»V zadnjih treh desetletjih je kulturna dediščina in dediščina na splošno postala nadvse 
aktualna, tako v javnem kot tudi strokovnem diskurzu« (Jezernik, 2010, str. 196). V sodobnem 
svetu si ljudje želijo stika s »koreninami«, organsko skupnostjo, topline majhnih skupin, 
spoštovanja do starejših. V ospredju je idealizacija vrednot, ki pa so v potrošniškem svetu in 
naprednih modernih državah izgubile svojo moč. Obujanje vrednot določene kulturne dediščine 
se je v zadnjem obdobju okrepilo. 

Prav vključitev dediščine v vsakodnevno mladinsko delo ponuja mladim odgovore o tem, kdo 
so, od kod prihajajo in čemu pripadajo, to pa ima pozitiven vpliv na njihovo samopodobo in 
osebno identiteto. Tako lahko mladi na podjeten, privlačen in zanimiv način uporabijo naravno 
in kulturno dediščino tudi za potrebe turizma. Ozaveščanje o dediščini pa vpliva tudi na njihovo 
spoštovanje, ohranjanje in odgovorno ravnanje z neprecenljivimi naravnimi in kulturnimi viri 
ter omogoča njihovo ohranjanje za naslednje rodove (Žmaher, str. 2015). 

Slabosti na področju vzgoje in izobraževanja se pogostokrat pokažejo skozi romantično-
nostalgični odnos in pretirano stereotipizacijo določene dediščine. Prav tako pretirano 
poudarjanje dediščine in izročila prej škodi kot koristi učencu. K neustrezni vlogi dediščine v 
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šolah pa je treba dodati tudi pretiran subjektivizem pedagogov do dediščine (Bogataj, 1992, str. 
22). 

Bogataj (1992) pa v svojem delu ponuja tudi nekaj rešitev v povezavi s spoznavanjem, 
odkrivanjem in raziskovanjem dediščine v šolah. Omenja organiziranje različnih delavnic, ki 
bi privedle tako mladino kot pedagoge tudi do uporabe sodobne tehnologije. Upoštevati pa 
moramo tudi okolje, v katerem delujemo. Tako bi v mestih mladina v prvi vrsti spoznavala 
dediščino mesta, podobno pa bi bilo na podeželju. 

Če gledamo širše in ne samo šolski prostor pa je stanje bolj zaskrbljujoče. V primerjavi z 
drugimi narodi je v Sloveniji čutiti premalo domoljubja, zdrave kulturne samozavesti in 
zdravega kulturnega ponosa (Pevec, 2018). Avtor izpostavlja štiri vidike kulturne dediščine: 

- Civilizacijski vidik kulturne dediščine pomeni, da se priznavajo, spoštujejo in 
negujejo civilizacijski kulturni dosežki naših prednikov. 

- Domoljubni vidik kulturne dediščine pomeni, da se spoštuje in neguje izvirna 
sonaravna kultura domačega okolja, ki bogati svetovno kulturo. 

- Človekoljubni vidik kulturne dediščine pomeni, da se spoštujejo naši predniki in 
soljudje v našem okolju, ki so nam omogočili in nam še omogočajo sonaravno življenje 
v tem okolju ter razvoj. 

- Turistični in gospodarski vidik kulturne dediščine pomeni, da je kulturna dediščina 
eden izmed poglavitnih pogojev za razvit turizem in uspešno gospodarstvo. 

Pozitiven odnos do naše vrednotne kulturne dediščine nam pomaga oblikovati našo zdravo 
plemenito kulturno samozavest in zdrav plemenit kulturni ponos, kar je pogoj za našo pozitivno 
ustvarjalnost v javnem in zasebnem življenju ter sam slovenski razvoj. 

2.3 Učni načrt 
Pri predmetu družba je v učnem načrtu (2011, str. 4) za 4. in 5. razred zapisano, da: »… gre za 
spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega, naravnega), in sicer v vseh 
njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami. Družba je predmet, 
v katerega so vključeni cilji s področja geografije, sociologije, zgodovine, etnologije…« Cilji 
pri predmetu družba se med seboj prepletajo in povezujejo. 

Tema furmanstvo se dobro povezuje z vsebinskim sklopom samega učnega načrta. Pri 
vsebinskem sklopu Ljudje v družbi učenci med drugim pridobijo znanje in razvijejo spretnosti 
ter sposobnosti v raziskovanju družbenega okolja, presojajo, kako tehnološki in družbeni razvoj 
vpliva na okolje in na kakovost življenja ljudi, idr. (prav tam, str. 5). 

Pri vsebinskem sklopu Ljudje v prostoru učenci širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, 
domače pokrajine na Slovenijo, Evropo in svet (prav tam, str. 6). 

Pri tretjem sklopu Ljudje v času učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti v domači 
pokrajini) in ga primerjajo z današnjim življenjem, spoznavajo slovensko kulturno dediščino in 
razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti, raziskujejo preteklost z uporabo 
različnih virov in dejavnosti (terensko delo), spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti, 
razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine (prav tam, str. 6). 
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Pri vsebinskih sklopih so za našo temo pomembni predvsem naslednji cilji: 

a) Domači kraj, 4. razred, učenci: 
- poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi, 
- spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice. 

 
b) Domača pokrajina, 4. razred, učenci: 
- spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini. 

 
c) Sledovi preteklosti, 4. razred, učenci: 
- spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim življenjem, 
- spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/ domače pokrajine in razumejo, 

zakaj moramo skrbeti zanjo. 
 

d) Slovenija – lega in značilnosti, 5. razred, učenci: 
- spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), posebnosti, in 

sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino, 
- razvijajo pozitiven odnos do tradicije; razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege in 

navade, kulturni spomeniki idr.),  
- spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja. 

 
e) Zgodovinski razvoj, 5. razred, učenci: 
- uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti, 
- pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost. 

V učnem načrtu (2011, str. 16) je za uresničevanje ciljev predmeta pri določenem vsebinskem 
sklopu navedeno naslednje: 

»Učenci najbolje spoznavajo prostor in njegove značilnosti z gibanjem v njem in neposrednim 
spoznavanjem. Kljub izkušnjam, ki jih imajo o domači pokrajini, jo je treba sistematično 
opazovati, raziskovati in proučevati na terenu, s fotografijami, filmom, modeli in zemljevidi.« 
Iz tega lahko izpeljemo, da je neposredna izkušnja za učenca, ob pravilni usmeritvi učenčeve 
pozornosti, zelo efektivna v samem procesu usvajanja novega znanja.  

Za učitelje je priporočljivo, da se poslužujejo različnih didaktičnih pristopov in čim bolj 
konkretnih dejavnostih. Primer sta projektno učno delo in raziskovalno učenje – delo na terenu, 
opazovanje okolice, opazovanje kraja, njegovih zgodovinskih posebnosti (prav tam, str. 18). 
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3 Rakek in njegov razvoj 
3.1 Cesta skozi Rakek 

»Prometne poti na Notranjskem so bile že od nekdaj gospodarsko in komunikacijsko 
pomembne, saj je bilo tu križišče v smeri od Trsta proti Ljubljani, Dolenjski in Zagrebu, 
Kočevskem in proti Kvarnerju. Tako je bilo že v srednjem veku razvito tovorništvo, ki se je 
postopoma razvilo v furmanstvo (prevozništvo)« (Furmanstvo, 2018). 

Na območju Rakovške uvale so že v času med 9. in 5. stoletjem pred našim štetjem prebivala 
ilirska plemena. V 3. stoletju pred našim štetjem so na to območje prišli novi osvajalci, Kelti. 
O živahnem življenju na tem območju nam danes pripovedujejo različne najdbe. 

Zgodovinska doba Rakeka z okolico se začne s prihodom Rimljanov v 1. stoletju pred našim 
štetjem. Rimljani so na tem območju gradili različne vojaške utrdbe, znani pa so bili zlasti po 
graditvi cest, ki so povezovale različne manjše province in pomembnejša mesta. Prva od dveh 
pomembnejših poti je povezovala Cerknico z Emono (zdaj Ljubljano) – pot je vodila proti 
severu, v Bezuljak, Dobec, prek Vinjega vrha na Pokojišče in od tam do Borovnice in naprej 
na Vrhniko. Pot se je nato priključila cesti Aquileia–Emona (Oglej–Ljubljana). Domnevna 
druga pot je potekala iz Cerknice v smeri Rakeka na Laze in se nato priključila rimski cesti 
Trst–Studeno–Planina–Laze–Logatec in se nato združila z magistralno cesto proti Emoni 
(Perko, 2008, str. 10–12). 

Slika 1: Razglednica Rakeka 1898 (vir: Škrabec, M., Šumrada, J. – Dežela ob Cerkniškem jezeru) 

Kraj Rakek je bil prvič omenjen v gradivih oglejskih patriarhov leta 1303 pod imenom 
»Racach«. Nastal naj bi iz gručastega naselja okoli lipe, ki je rasla 100 metrov severno od 
cerkve. Prvi zaselek Rakeka pa naj bi bil po tedanjih zapisih v Rakovem Škocjanu (Gantar, 
2014). 
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Slika 2: Prva omemba Rakeka (vir: stareslike.cerknica.org) 

Zelo velik pomen je imela skozi ves srednji vek »patriarhova pot« oz. »postojnska cesta«. Pot 
je povezovala obsežne oglejske posesti v Vipavski dolini, v Pivki, na Notranjskem in 
Dolenjskem s patriarhovim sedežem v Furlaniji. Domnevna pot je vodila čez Bloke do 
Cerknice, čez Rakek in naprej na Planino in Lož in čez Javornike. To je bila ena pomembnejših 
srednjeveških tovornih poti, ki pa je utonila v pozabo (Perko, 2008, str. 180). 

V dokumentih iz leta 1335, v katerih je že omenjeno pripreganje (forajtanje) vozov, je opazno 
tovorništvo. Iz različnih virov je mogoče razbrati, da se je po teh poteh odvijala trgovina z 
različnim blagom, kot so raznovrstni proizvodi kmetijstva in domače obrti: živina, mesni 
izdelki, sir, mast, kože, usnje, med, vosek, les in lesni izdelki, domače sukno, platno, itd. (Perko, 
2008, str. 181). Kmetje so tovorjenje opravljali kot tlako za zemljiškega gospoda, kmečko 
trgovino in poklicno tovorništvo za potrebe trgovine na trgih in v mestih. Prometnice so bile v 
uporabi tudi za potrebe poštne službe (Kosi, 1998). 

V 18. in 19. stoletju so bile cestne povezave že boljše. Glavna prometnica je bila povezava 
Dunaj–Trst, ki je leta 1725 postala državna cesta. Tej cesti se je priključila tudi cesta, ki je 
vodila skozi Rakek proti Planini in Postojni, pot pa so s pridom izkoristili furmani. Leta 1821 
so ceste razdelili po kategorijah. Ceste, ki jih je vzdrževala država, so bile praviloma tlakovane. 
Deželne ceste so bile ožje, brez dodatne podlage, utrjene samo s prevozom vozov, ob njih pa 
so bili narejeni odtočni jarki. V tretji kategoriji so bile deželne poti, ki so bile brez odtočnih 
jarkov, širina ceste pa je variirala. V hribovitem svetu so bile glavne tovorne poti. Med komorne 
deželne poti so šteli tiste poti, ki jih je zgradilo več okrajev skupaj. Te poti so bile glavna 
povezava med kraji v deželi (Perko, 2008, str. 184). Pomembne za razvoj prometa in industrije 
pa so bile tudi stranske, t. i. neerarske ceste, ki so povezovale bolj odročne kraje z večjimi 
naselji ali s cesto višje kategorije. Pozneje so bile to deželne, okrajne, občinske, vezne in na 
koncu tovorne poti. Po letu 1848 so ceste nižjih kategorij začele propadati. Ob zgraditvi 
železnice so tem cestam posvetili več pozornosti, čeprav je bilo stanje cest še vedno slabo (prav 
tam, 2008, str. 184). 
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3.2 Rakek in Južna železnica 
Do prihoda železnice se je blago tovorilo s pomočjo vozov in kočij ali pa so ga naložili na 
konje. Konj in vol s kočijo ali vozom sta bila edino prevozno sredstvo. Omembe vredno je tudi 
splavarjenje. V drugi polovici 19. stoletja je bil razvoj prevozništva zaustavljen z izgradnjo 
južne železnice (1857) od Dunaja do Trsta. Železnica, ki je peljala preko Rakeka, je korenito 
spremenila gospodarsko dejavnost, kraj pa se je odprl svetu. 
Gradnja železnice je prinesla v deželo novo življenje, nove poklice in nove možnosti za 
zaslužek. Mobiliziralo se je delavsko prebivalstvo. Ob železniški progi so se nastanili tako 
domači kot tuji obrtniki, polirji in ostali mojstri. Mešana druščina Italijanov, Furlanov, 
Štajercev se je drug od drugega učila mnogih rokodelskih spretnosti in praktičnih izkušenj. 
Gradnja je pozitivno vplivala na kmečko prebivalstvo, saj je marsikateremu kmetu ponudila 
možnost za dodaten zaslužek. Zaposlili so se kot delavci v kamnolomih, pri apnencu in 
opekarnah. Železnica je zahtevala izredne količine gradbenega materiala, apna, opeke, 
stavbnega in tehničnega lesa, klesanega kamna, pragov, klesanih žebljev in ostalega 
železniškega materiala. Okrog železniških postaj so nastajala nova naselja, gostinski obrati, 
prenočišča in prevozniška podjetja (Mohorič, 1968, str. 37). 
Zaradi povečanega prometa do železnice se je začela intenzivna izgradnja in razširitev ceste, ki 
je povezala železnico na Rakeku z okolico. Dokončana je bila leta 1859, poimenovali pa so jo 
po logaškem okrajnem glavarju Ogrincu (Perko, 2008, str. 194). 
»Po cestah razlega se vedno krik voznikov in ropotanje vozov, kajti Rakek je nekako središče 
lesne obrtnije na Notranjskem,« je v delu z naslovom Logaško okrajno glavarstvo (1889, str. 
63) zapisal Ivan Poženel, nadučitelj na Rakeku. Konec 19. stoletja se je pospešeno začela 
razvijati lesna industrija. Ves les iz okolice je začel stekati proti Rakeku. Po dograditvi južne 
železnice se je končalo furmanstvo na dolge razdalje, povečal se je prevoz lesa do železniške 
postaje na Rakeku. Kraj je postal pomembna postaja in lesno središče na Notranjskem. 

Slika 3: Železniška postaja Rakek (vir: Perko, 2008, str. 201) 

Pomemben delež prevoza in oddaje lesa se je ohranjal še desetletja po drugi svetovni vojni. 
Lesna skladišča so se ohranila, furmanstvo pa je počasi tonilo v pozabo, saj se je na cestah začel 
uveljavljati tovornjak. Pomen lesnih skladišč se je začel zmanjševati, zmanjšal pa se je tudi 
promet po železnici. Ko so bile pretrgane še povezave s Hrvaško, ob osamosvojitvi Slovenije, 
je ta dokončno zamrl. S tem pa so zamrla tudi skladišča, ki so Rakeku dajala gospodarsko moč 
(Perko, 2008, str. 193–194). 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ER4UVEG5
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4 Furmanstvo 
/…/ 
Po š’rokih cestah furajo 
pa težke voze bašejo. 
Preljuba Urška, kelnarca, 
pripravi mi večerjico. 
Večerja je pripravljena, 
na mizo je postavljena. 
Preljuba Urška, kelnarca, 
ja kejko bo pa rajtnga. 
Konji so tvoji, voz je tvoj, 
preljub moj pubič, ti s’ pa moj. 
 
(Pa gurših fantov na svetu ni, 
neznan avtor, 2018) 

4.1 Socialni status 
Potreba po preživljanju družin z veliko otroki je mnoge kmete prisilila, da so se poleg dela na 
kmetiji ukvarjali še s furmanstvom. Furmani so bili poseben sloj prebivalstva, ki je izhajal iz 
kmečkega okolja. Nekateri so se vse leto ukvarjali s prevažanjem tovora, medtem ko so ostali 
člani družine delali na kmetiji. Ostali so se s furmanstvom ukvarjali priložnostno, da so zaslužili 
dodaten denar, ki ga niso mogli zaslužiti s kmetovanjem. Tisti najrevnejši, ki niso imeli lastne 
živine, pa so furali za gospodarja (Miličevič, 2016). Furmani so bili torej ljudje kmečkega stanu, 
ki so se preživljali s prevažanjem blaga s pomočjo vozov in kočij, najpogosteje s konji, nekateri 
pa tudi z voli. Prevažanje jim je predstavljalo tudi priložnost za dodaten zaslužek. 

4.2 Starost 
S prevozništvom so se ukvarjali ljudje vseh starosti. Že kot mladi so se učili ravnati s konji in 
tovorom. Fantje na kmetiji so že pred odhodom v šolo opravili določena dela pri konjih ali z 
njimi. Že z dvanajstimi leti so jih očetje posadili na voz, da bi se čim hitreje naučili spretnosti 
vožnje. S sedemnajstimi leti jim je bil že zaupan manjši tovor na krajši poti, pri osemnajstih 
letih pa so se fantje že podajali na dolge poti, sami ali v spremstvu izkušenih furmanov (König, 
2003, str. 32). Presenetljivo je, da so kljub velikim telesnim naporom, delo zmogli tudi starejši 
ljudje, stari celo nad 60 let. Brez dvoma je šlo za utrjene može, ki so kljubovali tako mrazu, 
dežju in povrh vsega še težko delali. Bili so tako rekoč dan in noč na cestah (Videčnik, 1988, 
str. 9). 

4.3 Značaj 
Furmani so se med seboj razlikovali, med ljudmi pa so bili tudi različno zapisani. Nekateri so 
jih spoštovali, drugi prezirali zaradi svoje iznajdljivosti, razgledanosti, avanturističnega duha, 
poguma, velikokrat pa so imeli tudi kar nekaj »pod palcem«, kar so s pridom izkoristili 
gostilničarji na furmanskih poteh, pri katerih je bil furman hitro lahko ob ves zaslužek. Furmani 
so bili dobri jedci, radi pa so tudi zvrnili nemalo kateri kozarec. Veliko jih je bilo nepoboljšljivih 
ženskarjev, kvartopircev in pijancev. Slednji so dajali slabo luč na ostale furmane. Trobič 
(2003) dodaja, da furmani niso bili »od muh« in da so bili z vsemi »žavbami namazani«, kar 
govori o njihovi prebrisani naravi. Čeprav so to bili vedri in veseli ljudje, je bilo njihovo 
življenje vse prej kot lahkotno. Prav nasprotno, bilo je tudi trnovo in mučno. Naravne ujme, 
roparji, nesreče, izgubljeni tovor, voz, vprega, izčrpanost furmana, izčrpanost živali, bolezni, 
odsotnost od doma so samo nekatere stvari, ki so pestile furmana na njegovi poti (Samsa, 2006, 
str. 22). 
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4.4 Verovanje in vraževernost 
Furmani so spoštovali različne svetnike, ki so bili njihovi zavetniki in zavetniki njihovih živali 
(Videčnik, 1988, str. 29–30). 

Tabela 1: Pomembnejši prazniki 

Dan/Svetnik Datum Opis 
Dan sv. Valentina 7. januar Zaščitnik zdravja živali. 

Dan sv. Lukeža 18. oktober Zaščitnik vprežne živine pred vsemi nesrečami.   
(Na ta dan niso delali z vprežno živino.) 

Dan sv. Katarine 25. november Zaščitnica furmanov pred nesrečami. (Na ta dan 
niso vpregli konj in vozov.) 

Dan sv. Štefana 26. december Vsakoletno žegnanje konj. 

Bili so zelo vraževerni. Nekateri so verjeli v nesrečo, črne mačke, ki so prečile cesto, ciganke, 
škrbaste babe, zato so ob srečanju z njimi velikokrat izpregli in ponovno vpregli konje ali pa so 
se celo vrnili domov. König (2003) kot primer omenja, kako si je furman dal delati novo kolo 
za voz. Kolar mu je moral povedati, katero špico pri kolesu je zabil prvo. Furman je verjel, da 
bo lažje speljal na strmem klancu, če bo udaril po prvi špici. Tudi pred odhodom na furo so s 
svojim bičem zarisali križ na pot, s čimer so izrazili željo, »da bi bila rajža (potovanje) srečna«. 

4.5 Obleka in druga oprema furmana 
Furmanova obleka je bila prilagojena dolgotrajni vožnji in spremenljivim vremenskim 
razmeram. Furmani so v večini nosili močne usnjene škornje, ki so jim segali do kolen ali čez. 
Nosili so irhaste hlače in platneno srajco čez katero so oblekli reklc (suknjič). Na glavi so imeli 
klobuk s širokimi krajci. Pozimi so se oblekli v debel jopič, ovčji kožuh in rokavice (Trobič, 
2003, str. 83). Velikokrat je pozimi furman raje hodil ob konju, saj mu je bilo tako topleje, kot 
če se je vozil na vozu. Samsa (2006) razlaga, da so furmani s seboj nosili tudi plahte za 
pokrivanje konj ter za svoje ležišče. Od opreme so imeli pri roki tudi dodatne verige, vrvi, 
sekiro, vreče sena in ovsa, golido (posodo) za napajanje živali in leščerbo (svetilko). 
Pripomočke je imel furman shranjene v prični (predalu), ki je visel na verigah pod vozom med 
prvo in zadnjo premo. Ker so bili pozimi vozovi skorajda neslišni, so bili nepogrešljiva oprema 
furmana tudi zvončki, ki so cingljali na uzdi ali komatu konja in s tem opozarjali mimoidoče. 

 

Slika 4: Furman (vir: stareslike.cerknica.org) 

Furmani so bili velikokrat suhe, koščene 
postave (finu kumərən), vendar žilavi in 
presenetljivo močni, kar odraža njihovo 
težko življenje. Naramnice (šire) so držale 
hlače, ki so delovale, kot da so mu prevelike. 
Nosili so srajce z dolgimi rokavi, ki so jih ob 
toplejših dneh zavihali, obvezen pripomoček 
pa sta bila tudi klobuk in gajžla (bič). 
Usnjene škornje je furman nosil čez celo leto, 
pozimi ali pa poleti v največji vročini 
(Kozarka, 2010). 
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4.6 Furmanska pot  
/…/ 
Pelji me, v svet odpelji, 
da vprašanje izvem. 
Pelji me, domov pripelji, 
da odgovor povem, 
o tej cesti, 
o tej reki  
/…/ 

(Cesta, Kreslin) 

 Krajše furmanske poti 
Za furmanstvo na krajše razdalje sta značilni predvsem dve poti. Prva pot je potekala od doma 
do večjega mesta, kamor je furman vozil domač pridelek za prodajo. Za drugo pot pa je značilna 
relacija dom–gozd–žaga–mlin–bližnji trg–dom (König, 2003, str. 28). Prevozniki na krajših 
razdaljah so bili predvsem dninarji in manjši kmetje. Na krajših razdaljah se je predvsem vozilo 
tri vrste blaga: les, oglje in seno, pri čemer se je največ zaslužilo z lesom in ogljem (Pahor, 
1981, str. 83). Običajno je fura trajala del dneva ali ves dan. Furmanstvo na krajše razdalje se 
je ohranilo vse do nekaj let po 2. svetovni vojni. V tem času se je tudi močno razširilo 
tihotapstvo in kontrabantanje (Trobič, 2003, str. 149). 

 

Slika 5: Skladišče žage, raztovarjanje (vir: Koledar o furmanstvu – Gozdno gospodarstvo Postojna) 

 Daljše furmanske poti 
Zaradi dograditve železnice Dunaj–Trst leta 1857 je zamrlo furmanstvo na daljše razdalje, kar 
je predvsem prizadelo kraje ob znani »tržaški cesti«. Večina prometa se je preusmerila na 
železnico. Formiralo se furmanstvo na srednje razdalje. Planina, Gorenji Logatec in ostali kraji 
na območju tržaške ceste so začeli zamirati, promet se je preusmeril, trgovci in obrtniki so 
propadali, nekateri pa so se preusmerili v intenzivnejše kmetovanje. Prav tako je zamrla pot po 
stari cesti Vrhnika–Idrija, kjer se je tovorila ruda. Zaradi izgradnje železnice pa so se začeli 
gospodarsko krepiti kraji Dolenji Logatec, Rakek, Postojna in Divača (Trobič, 2003, str. 140). 

Železnica pa ni mogla sprejeti vsega tovora. Predvsem se je tja stekal krajši les, daljši les, kot 
so jambori, lantine in daljši brdniki, pa so ostali v lasti furmanov. Tako se je do železnice vozil 
predvsem krajši les (Pahor, 1981, str. 83). V tem času so se začeli pojavljati lesni trgovci oz. 
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špediterji (posredniki med prodajalcem in kupcem), s katerimi so se furmani dogovorili za 
prevoz tovora in primerno plačilo (Trobič, 2003, str. 141). Ta oblika furmanstva je bila sicer 
težaška, vendar dobro plačana. Fura je trajala cel dan, lahko pa tudi še del noči. Poleg kratkega 
lesa so na teh razdaljah vozili le še oglje (Pahor, 1981, str. 83). 

Najstarejša oblika furmanstva, v pravem pomenu besede (Trobič, 2003, str. 33), je bilo 
furmanstvo na dolge razdalje, ki je prinašalo tudi največ zaslužka. Za daljše razdalje so veljala 
mesta, ki so bila oddaljena od mest, kot so Senožeče, Prestranek, Vrhnika in Ajdovščina. Večina 
prometa se je stekala po znani jamborni poti do primorskih mest – Trsta, Kopra, Izole in Pirana. 
Redkeje so vozili na Reko, pogosteje pa v Pulj na Hrvaškem in Ljubljano, pojavili pa so se tudi 
posamezniki, ki so zapeljali do Gorice (Pahor, 1981, str. 84). Najbolj hvaležno mesto je bil Trst 
s svojimi ladjedelnicami in Lloydovim arzenalom. V Trst so vozili predvsem les, oglje in seno. 
Zelo iskana so bila tudi drva za kurjavo in kurivo za pekarn. (prav tam, str. 84). Do prihoda 
železnice je bila ta oblika furmanstva glavna, saj je za prevoz takega tovora, kot je npr. razdalja 
Dunaj–Trst, lahko poskrbel le furman. Za tako dolgo pot je furman potreboval tudi do 14 dni 
(König, 2003, str. 29). Za furmane, ki so bili bližje Trstu, je veljalo, da so tovor vozili vsaj 
dvakrat na teden. Tako je npr. v ponedeljek in četrtek odpeljal, v torek in petek pa se je vračal 
domov. Sreda in sobota sta bili namenjeni nalaganju voza in počitku konj (Pahor, 1981, str. 86). 

 

Slika 6: Trst konec 19. stoletja (vir: S pošto skozi preteklost slovenskega Primorja in Istre – Fran Juriševič) 

 Red in pravila v prometu 
Trobič (2003) v svojem delu opisuje, kakšna so bila za furmane na cesti pravila obnašanja in 
česa so se morali v prometu držati. Če so furmani vozili v skupini, je bila med vsakim vozom 
določena razdalja od 50 do 100 metrov. Pri vožnjah navzdol so morali žlajfati (zavirati), na kar 
so opozarjale table z narisanim zavrtim kolesom. Vsaka prehitra vožnja je bila kaznovana z 
denarnim plačilom (od 25 do 100 goldinarjev). Denarno kazen je poravnal lastnik voza, če pa 
se je za vožnjo brez privoljenja gospodarja odločil hlapec sam, so ga lahko kaznovali tudi z 
zaporno kaznijo do 14 dni. Prav tako je kazen doletela lastnike konj, če so bili ti brez varstva 
in so pobegnili. Te je doletela kazen 10 udarcev s palico. Če se je malomarnost ponavljala, so 
lastnika lahko zaprli za mesec dni, ob tem pa je bil še dodatno fizično kaznovan. Pozimi so bili 
obvezna oprema na vozu zvončki, s katerimi so na poti žvenketali in opozarjali mimoidoče, da 
se jim približuje voz. Osebo, ki se tega ni držala in je zaradi nje lahko prišlo tudi do nesreče 
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(voz je lahko koga povozil), je doletela kazen od treh dni pa vse do treh mesecev. Lahko pa mu 
je bilo prepovedano tudi nadaljnje prevažanje tovora in jahanje. Dodatni prometni predpisi so 
veljali tudi za vožnjo po vaseh in mestih.  

Urediti je bilo potrebno tudi pravilo srečanja prevoznikov, saj so se na cestah ti umikali drug 
drugemu, kakor je v dani situaciji naneslo. Nesreče, poškodbe in pritožbe so se kar vrstile, 
udeleženci v prometu pa so se velikokrat sprli ali celo stepli. Zato so oblasti leta 1824 odredile, 
da se morajo vozovi pri srečanju drug z drugim ogibati na levo stran ceste. To pravilo je ostalo 
v veljavi dobrih 100 let, od leta 1926 pa je bilo predpisano umikanje na desno stran cestišča 
(Mal, 1993, str. 550). Videčnik (1988) dodaja, da so se morala na cesti prazna vozila umikati 
polnim, prednost so imela težje naložena vozila. Prepovedana je bila vzporedna vožnja, vozovi 
pa se niso smeli brez potrebe ustavljati. Če so se na cesti znašle črede in tropi živali, so morali 
skozi previdno in počasi. Za izredno težke tovore je bilo potrebno pridobiti dovoljenje 
pristojnega urada. Za potovanje in prevažanje tovora ponoči je bila pomembna tudi osvetlitev. 
Na vozovih so v tem primeru imeli leščerbo, če pa so vozili v koloni, so imeli leščerbo spredaj 
in na zadnjem delu voza. Prepovedana je bila tudi vleka lesa po cestah, na cestišču pa tudi niso 
smeli ostati kosi lesa, ki je bil tovorjen in ga je bilo treba odstraniti. To je veljalo predvsem za 
glavne ceste. Pri vodenju voza so morali vozniki vedno sedeti na svojem sedežu ali pa biti na 
dosegu vprege. Kasneje so morali imeti vozovi tudi tablice z napisom lastnika in njegov naslov. 

Trobič (2003) glede prometnih pravil in reda še dodaja zanimiv nasvet, ki je veljal predvsem 
za malomarne lastnike živine: »V breg ne tiraj me, navzdol ne jezdi me, po ravnini ne goni me, 
v hlevu ne pozabi me!« Vendar pa so bila prometna pravila eno, realno stanje pa nekaj povsem 
drugega. 

 Priprežništvo – forajtanje 
Z razvojem furmanstva pa se je na določenih težje prevoznih območjih razvilo priprežništvo 
oz. forajtanje. Predvsem je bila ta dejavnost značilna za notranjskega kmeta, slednjemu pa je 
nudila dodaten vir zaslužka (König, 2003, str. 34). S forajtanjem so se ukvarjali lastniki 
vprežnih konj ali volov, ki so bili nastanjeni ob vznožju težavnejših klancev in pomagali 
mimoidočim prevoznikom z dodatno vprežno živino, da se je tovor na vozu lažje prepeljal 
(Samsa, 2006, str. 22). 

Pri klancih z nagibom več kot 12 % so bile potrebne priprege. Na območjih, kjer je bila največja 
potreba po pripregah, so bile v ta namen postavljene priprežne postaje in veliki hlevi ob 
gostilnah. S forajtanjem se je dobro zaslužilo, predstavljalo pa je stalen vir dodatnega zaslužka 
kmeta in njegove družine. Forajtali pa niso samo kmetje, ampak tudi žene in otroci, če so možje 
delali na polju. Furmani, ki so redno vozili mimo strmih klancev, so običajno najeli istega 
priprežnika, saj so bili z njim že seznanjeni glede cene in zanesljivosti. Varčni furmani so tudi 
raje vozili v skupinah, saj je bilo priprežništvo v tem primeru cenejše. Furmani so si v tem 
primeru med seboj nudili priprego svoje živine, da so skupaj zmogli strme klance. (König, 2003, 
str. 34–35). Videčnik (1988) dodaja, da tu ni šlo samo za dodaten zaslužek, ampak so si furmani 
tudi medsebojno pomagali v znak solidarnosti in kot pomoč ob raznih nezgodah. 

Prav zaradi forajtanja, ki izhaja iz nemške besede zufahren, še v današnjem času imenujejo 
kraje, ki se začenjajo v okolici Planine in končajo na območju Babnega Polja, Čufarija, 
prebivalce pa Čufarji (Perko, 2008, str. 192).  
  



 

13 

 Poštne poti 
Na cestah pa niso vozili samo furmani. Posebno mesto so na cestah imele tudi poštne kočije. V 
preteklosti so novice prenašali sli (tekači ali jezdeci). To nalogo so opravljali močni, zanesljivi, 
zdravi in predvsem pogumni ljudje, saj je na njih na poti čakala nemalo katera nevarnost. 
Začetke bolj organiziranega poštnega transporta zasledimo že v času Rimljanov (Juriševič, 
1981, str. 13). V srednjem veku so to vlogo prevzeli samostani, dvori, univerze, različni obrtni 
in trgovski cehi (Dekleva, 2004, str. 6–7). Leta 1722 je pošto zaradi naraščanja poštnega in 
potniškega prometa prevzela država (Avstrija). Štih, Simoniti in Vodopivec (2008) dodajajo, 
da je po letu 1730 jezdna poštna služba tekla po glavni cestni žili od Trsta preko Ljubljane in 
Gradca do Dunaja že dvakrat tedensko, od leta 1784 pa vsak dan (po drugih glavnih 
komercialnih cestah je potekala enaka poštna povezava dva- do trikrat tedensko). Po letu 1789, 
ko so bile ceste dovolj utrjene, so na poštne vozove prisedli tudi potniki, to pa je bil začetek 
rednega potniškega prometa, dodaja König (2003). 

V času razcveta furmanstva se je poštni promet še izboljšal. Med Dunajem in Trstom se je 
vzpostavila redna poštna zveza. Na tej relacij so se nahajale postaje, kjer se je zamenjalo 
utrujene konje, popravilo poškodovano vozno opremo in sprejemalo ter oddajalo pošto (Trobič, 
2003, 91). Ker so kočije v začetku vozile le enkrat do dvakrat na teden, je bila rezervacija 
potrebna tudi do dva tedna vnaprej. Omejena je bila tudi teža prtljage (do 10 kg), za katero so 
morali skrbeti sami. Na daljših potovanjih je bil zahtevan potni listi, na kočije niso smeli jemati 
psov, prav tako pa je bilo prepovedano kajenje. 

Potovati s poštno kočijo je v tedanjem času veljalo za nekaj posebnega in imenitnega, a vendar 
je večini tak prevoz predstavljal prej breme kot sproščeno in umirjeno vožnjo. Slednja je bila 
zares neudobna in mučna, saj so bili vozovi velikokrat dotrajani, konji utrujeni in ceste komaj 
prevozne. Si pa takega potovanja ni mogel omisliti kdorkoli, saj ni bilo poceni. Cena vožnje je 
bila odvisna od števila vpreženih konj in razdalje, ki so jo morali prepotovati.Privoščili so si jo 
lahko predvsem premožnejši (Trobič, 2003, str. 21). Za prevoz potnikov in pošte se je uporabljal 
poseben voz, postiljon. Voz je bil sestavljen iz dveh ločenih delov: spredaj je bil sedež za 
voznika, osrednji del je bil zaprt z dvojimi vrati, v notranjosti pa sta bila dva oblazinjena sedeža. 
Običajno se je v takšni kočiji vozilo do šest potnikov (Videčnik, 1988, str. 9). 

 

Slika 7: Postiljon v opravi (vir: Furmani po cesarskih cestah skozi Postojnska vrata in naprej – Milan Trobič) 

Trobič (2003) nadaljuje, da so bili vozniki postiljonov oblečeni v posebne uniforme, okrog 
vratu so nosili poštni rog, ki je označeval vozno pošto in predstavljal simbolno in dejansko moč 
in prednost, ki se je kazala v samem prometu, saj so se morali vozovi na poti umikati postiljonu. 
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 Mitnine 
Od trgovskega blaga je bilo potrebno plačati mitnino kot odškodnino za uporabo cest, brodov, 
mostov, plovnih rek, pristanišč, tržišč ter za pridobitev varnosti in zaščite. Pobirala se je na 
podeželju kot tudi v mestih (Ficko idr., 2014, str. 125). Nekateri kraji na Notranjskem so 
zasloveli prav zaradi mitnic. Tak primer je Vrhnika, kjer so uvedli davke zaradi gradnje in 
obnove cest. Poleg cestnine so furmani morali plačati tudi mitnino za svoje blago, kar je veljalo 
tudi za pristojbine na mostovih (Trobič, 2003, str. 120). V meščanskih naselbinah so blago 
omitninili ne glede na to, ali je prevoznik samo potoval skozi kraj ali pa je blago šlo za prodajo 
na trg. Zaradi širjenja in odpiranja novih mitnic so se povečali izdatki za stroške transporta. To 
je bil eden izmed razlogov za oblikovanje trgovskega radija določenega blaga. Blago manjše 
vrednosti, kot je sol, vino in žito, je zato po kopnem potovalo le do 200 kilometrov (Kosi, 1998, 
str. 169). 

König (2003) razlaga, da je bil okrog leta 1478 uveden princip »bolet«, to so bila potrdila o 
plačanih mitninah. Na prehodu mitninske postaje v smeri proti morju je vsak dobil boleto, to 
pa je prevoznik moral pokazati na svojem cilju, kjer je dobil novo boleto za pot nazaj. Če se je 
prevoznik domov vračal brez bolete, mu je grozila kazen odvzema tovora, ki ga je prevažal. 

Vozniki so se, prav zaradi visokih cestnin, velikokrat izogibali plačevanju cestnine in uhajali s 
ceste po gozdnih in ostalih stranskih poteh. Nekateri so se zatekali tudi v donosno tihotapstvo. 
Za preprečevanje takih pobegov so cestarji prekopavali gozdne poti, delali jarke in novo cesto 
obdali z zidom, vendar pa prebrisanim furmanom kljub grožnjam z visokimi kaznimi, niso 
uspeli nikoli popolnoma preprečiti pobega (Trobič, 2003, str. 121). 

Mitnine so počasi začele izgubljati pomen v drugi polovici 19. stoletja. Ob motorizaciji prometa 
so se ohranile mitnine za avtomobile, tovornjake in motorna kolesa (Ficko idr., 2014, str. 223). 

 

Slika 8: Ohranjena mitnica z začetka 13. stoletja v Senožečah (vir: kraji.eu) 
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 Jamborna cesta 
Jamborna cesta je najstarejša prometna povezava čez znamenita Postojnska vrata, ki 
predstavljajo relativno širok, nizek in strateško pomemben prelaz s severnega Jadrana v Srednjo 
Evropo. Danes pa prometna pot vodi mimo Postojne in čez Ravbarkomando, kjer se stikajo 
stara cesta, avtocesta in železnica med Ljubljano in Trstom (Jamborna cesta, 2018). 

Ni pa to edino ime, ki ga ima ta znamenita cesta. Predhodno se je ta pot imenovala rimska cesta, 
saj so jo zgradili že Rimljani. Domačini pa so jo imenovali tudi stara cesta ter lesna cesta (Pahor, 
1981, str. 64). V času furmanstva, ko so po tej poti vozili furmanski vozovi, vlekli z njimi dolge 
jambore in drug ladijski les, vse do Trsta in ostalih morskih mest, pa se jo je navzelo ime 
jamborna cesta. Ta cesta je bila neke vrste nadomestek tako imenovani cesarski cesti čez 
planinske ride in Postojno. Zaradi svoje položnejše in manj ovinkaste lege je bila privlačnejša 
in bolj primerna za prevoz tovora, še posebno dolgih in nerodnih ladijskih jamborov (Jamborna 
cesta, 2018). Na jamborno cesto so se stekale vse gozdne poti iz Gore, s pobočij Nanosa ter 
poti, ki so povezovale Strmico, Bukovje, Gorenje, Predjamo, Strane, Veliko in Malo Ubeljsko 
z Razdrtim na eni strani ter Planino in Postojno na drugi strani. Po teh poteh je tekel gost promet 
med gozdom in vasmi. Tako se je na cesto stekel ves posekani in tesani les za komisione, oglje, 
seno, drva za kurjavo, poljski pridelki, idr. Prav tako so po teh poteh usmerjali živino na pašo 
(Pahor, 1981, str. 65). 

 

Slika 9: Stara jamborna pot (vir: pudgura.com) 

Kot zanimivost se v pisnih virih omenja dogodek, ko so nekoč vozili v Trst jambor dolg 22 
metrov in kakšne težave so vse imeli na poti preko trojanskega klanca, vrhniškega klanca in 
klanca pri Planini. Kot najdaljši jambor, ki naj bi potoval po starodavni Jamborni cesti, je bil 
težak 9 ton in je meril 64 metrov. Leta 1894 ga je naročil slovenski tržaški ladjar Jazbec za 
svojo ladjo Beechdale (Jamborna cesta, 2018). 

Zaradi izredne prometne aktivnosti in razgibanih vremenskih razmer (pogosti nalivi, burja) so 
se poti hitro dotrajale in jih je bilo potrebno vedno znova popravljati in utrjevati (Pahor, 1981, 
str. 65). Jamborna cesta je bila v uporabi vse do srede 19. stoletja do Ljubljanskega potresa, ki 
je cesto naredil neprehodno, cesta od Landola proti Brezju je bila zamočvirjena, zato so tedanje 
oblasti zgradile novo cesto in jo speljale iz Landola na cesarsko cesto. Kmalu so začeli opuščati 
tudi druge dele te poti, s čimer je velik del jamborne ceste prenehal obstajati (König, 2003, str. 
13). 
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 Nevarnosti na poti 
Življenje furmana ni bilo lahko. K temu so botrovale tudi različne nevarnosti, s katerimi se je 
na poti srečeval furman. Vozili so po slabih makadamskih cestah, ki so bile ozke, strme in 
ovinkaste. Zaradi predrznosti voznikov, prehitre in nepazljive vožnje, slabih cest, se je hitro 
lahko zgodila nesreča. Nemalokrat se je polno naložen voz s tovorom zvrnil in pod seboj 
pokopal vola ali konja ali pa jih je skupil furman sam (Nagode, 2005, str. 20). 

Nemalo je zgodb o furmanskih gostilnah, kjer se je igralo za denar in kjer je naiven furman 
zakartal premoženje, svoj voz, vprego ali celo svojo posest (Trobič, 2003, str. 107). Precejšnje 
število furmanov pa se je najraje vdajalo pijači, slednjo pa so velikokrat spremljale tudi druge 
nevarnosti. Opiti možje so bili pogosto plen lahkih deklet, ki so vedela, da so furmani s svojih 
poti prinašali denar, ki pa je kaj hitro pošel ali pa je bil furmanu ukraden. Huje pa je bilo, če je 
ob vsem tem furman staknil še kakšno spolno bolezen (Pahor, 1981, str. 92).  

 

Slika 10: Furman v gostilni (vir: bolha.com) 

Samsa (2006) nadaljuje, da so bili ena najhujših nadlog furmanom rokovnjači oz. cestni roparji. 
Ti so se radi zadrževali v gozdovih v bližini težje prevoznih cestnih odsekov, ob rečnih 
prehodih, ipd. Globje v gozdu so imeli postavljena zasilna prebivališča. Velikokrat so 
sodelovali z lokalnimi gostilničarji ali hlapci, ki so bili njihovi ovaduhi, izkupiček plena pa so 
si nato razdelili. Rokovnjači so imeli tudi svoj skrivni jezik. Na planinskih ridah so 
prevoznikom v zaščito postavili lesene opazovalnice, zato ni presenetljivo, da se ta del danes 
imenuje Ravbarkomanda. Furmane pa je velikokrat spremljalo tudi oboroženo spremstvo 
(možje, ki so furmanom prisedli na voz in z njimi potovali ali pa so imeli svojega konja, kasneje 
pa je bil organiziran tudi oddelek vojakov) (König, 2003, str. 38). 

Velik dejavnik, ki ga je moral furman upoštevati, je bilo tudi vreme. Viharji (predvsem zelo 
znana burja), sneg (zaradi katerega je bil prevoz blaga lahko ustavljen tudi do več dni ali celo 
tednov), poplave, poledica, so močno oteževali ali pa preprečevali promet v takih razmerah. 
Posledično so se bili furmani primorani vrniti domov ali pa počakati v bližnji gostilni, kjer so 
bili ob zaslužek ali pa so uporabljali že pridelan denar v lokalnih gostilnah ter čakali, da se 
razmere na cesti umirijo (Trobič, 2003, str. 114). 
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4.7 Furmanske gostilne 
Bil z višnjevo haljo, pisano vso 
In bičem v roki, z visoko glavo. 
Se bližal je krčmi, je pokal tak z'lo,  
da vse kar pri hiši, na kvišku je šlo. 
Jé juho, meso in kopune tolsté, 
In hrusta pečenko, piščance drobné 
Po hiši razsajal je krog in okrog, 
Ko birt je pobiral čepinej spod nog. 

(Furman, Mal) 

Gostiln je bilo nekoč veliko več kot danes. Kar velik delež teh gostiln se pripisuje furmanstvu. 
Za furmana je morala biti gostilna ob cesti, po kateri so vozili, morala je imeti dovolj prostora, 
da so tam lahko krmili konje, morala pa je biti tudi na ustrezni oddaljenosti od začetka oziroma 
povratka vožnje (Videčnik, 1988, str. 30). Furmanske gostilne so bile razširjene po vsem 
slovenskem ozemlju ob znanih in prometnih poteh, ki so vodile na manjše ali večje razdalje. 
Prave furmanske poti so bile dolge, najbolj prometne so bile relacije od severa na jug in vzhod 
in nasprotno smer (Tomažič, 1976, str. 5). Zaton furmanskih gostiln se je pričel po dograditvi 
južne železnice, čeprav se je na začetku sam promet še povečal, saj je ta za sabo potegnila 
različne obrti in dejavnosti, ki so še nekaj časa cvetele. Propad se je začenjal postopoma, od 
kraja do kraja, kakor je katerega odrezala zgrajena železnica. Gostilne so ostale za furmane, ki 
so sezonsko vozili les in živino na krajše razdalje, furmani pa tudi niso več prenočevali v 
gostilnah, saj to ni bilo več potrebno. So pa ostale kot zbiralni prostor (König, 2003, str. 42). 

Samsa (2006) razlaga, da so bile furmanske gostilne za furmane in ostale popotnike, predvsem 
na daljše razdalje, skorajda življenjskega pomena. Furmani so med njimi poznali take, ki so bile 
zanesljive in preverjene, pa tudi take, katerih se je bilo bolje izogniti, saj so bile »leglo« 
kvartopircev, goljufov, vedeževalk, tatov in lahkih žensk. Furmani so večinoma dobro poznali 
lastnike gostiln. Dobro so vedeli, kateri skrbno ravnajo z vpregami in živalmi in pri katerih se 
dobi dobra hrana in pijača. So pa bile tudi tragične zgodbe. Nekateri krčmarji so sloveli po 
krajah in celo umorih nepazljivih furmanov, ki so preveč razkazovali svoje premoženje in 
blago.  

Kratka zgodba: 

»Nekoč je zaradi bolezni moža šla na furo njegova žena in je peljala voz lesa na železniško 
postajo na Rakek. Ko so voz na železnici razložili in se je furmanka odpravila domov, pa 
se je zgodilo naslednje: Konji so se ustavili pred vsako gostilno in niso hoteli naprej, 
čeprav jih je žena močno vzpodbujala z bičem. A vse je bilo zaman. Dokler ni preteklo 
dovolj časa, da so se konji sami premaknili naprej. Vožnja nazaj je trajala zelo dolgo, 
ženi pa je postalo jasno, zakaj se mož tako pozno vrača domov« (Trobič, 2003, str. 80). 

 Hrana in pijača 
Nekatere furmanske gostilne so poleg pijače lahko nudile suho hrano (pršut), salame, klobase 
in domač kruh. Druge pa tudi toplo hrano. Najpogosteje je bila na meniju goveja juha z mesom 
in kruhom. To je bila cenena, vendar močna jed, ki je furmanu po dolgotrajni ježi vrnila moči. 
Kuhali so se tudi ajdovi in koruzni žganci, ki se jih je zabelilo z ocvirki. Če je bil na meniju 
golaž, se je ob njem jedlo v obliki kvadrata narezane testenine, »bleke«, in njoke (krompirjeve 
cmoke). To pa ni bilo vse, gostilna je lahko nudila tudi kuhane klobase z zeljem, repo s 
krvavicami, zeleno solato s fižolom, golaž s kruhom, ipd. Lažjo hrano so pogosteje pripravili 
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za »boljšo gospodo« (Pahor, 1981, str. 100). Vino je bilo med pijačami na prvem mestu, sledilo 
je žganje in pivo. Furmani so si privoščili včasih tudi kavo, ki pa je veljala za potratno in je bila 
namenjena za bolj »fine« goste (Trobič, 2003, str. 79). 

 Gostilna 
Za furmanske gostilne je bilo značilno, da je bil hlev, ki se je držal gostilne, velikokrat večji od 
slednje (Tomažič, 1976, str. 5). Samsa (2006) nadaljuje, da so bili v spodnjem delu gostilne 
prostori za goste in kuhinja. V sprednjem delu je bila veža, kjer je bil prostor za vozove. Boljše 
gostilne so imele v zgornjem nadstropju še sobe, v katerih so lahko prespali premožnejši gostje. 
Ob gostilni je bil hlev za konje, nad njim pa je bil prostor za spravilo sena. Na seniku so 
velikokrat prespali furmani. Običajno je bilo v hlevih (štalah) prostora za dvajset, petdeset, sto 
ali celo dvesto konj, odvisno od gostilne. Pri gostilni je bil običajno vodnjak (štirna) z 
napajalnim koritom, kjer so napajali živino. Tam pa so se hlapci in furmani tudi umivali. Ob 
gostilni so bila velikokrat tudi druga poslopja. Ob gostilni so svoje storitve nudili kovači, 
kolarji, sedlarji, idr. Trobič (2003) dodaja, da so nekatere gostilne imele tudi tehtnico (vago), s 
katero je lahko furman stehtal svoje vozove s tovorom. 

 

Slika 11: Furmanska gostilna Pr'mostu na Rakeku (vir: stareslike.cerknica.org) 

Pri gostilnah so delovali oz. bili zaposleni tudi hlapci, hlevarji in dekle. Skrbeli so za živino, 
opravljali hišna opravila, v zameno pa so dobili hrano, obleko, streho nad glavo in skromno 
plačilo. Če je bilo delo dobro opravljeno, so od radodarnih furmanov prejeli še kaj napitnine 
(Samsa, 2006, str. 23). 
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4.8 Kaj so »furali«? 
Furmani so prifurali  
En sodček sladkega vinca, 
pod klanček so prifurali – 
se ustavila je živin'ca. 

(Ljudska) 

Na furmanskih vozovih se je našlo najrazličnejše blago, od lesa, železa, pšenice, sena, tkanin 
kot tudi različne hrane (sadje, suho meso, vino, sladkor, sol, idr.) in celo led. Na vozu pa so se 
znašli tudi ostali izdelki ter polizdelki (Trobič, 2003, str. 86). V nadaljevanju bomo nekatere 
surovine podrobneje obdelali. Ko govorimo o furmanskem prevozu blaga, ne moremo mimo 
mesta Trst.  Kot bi rekli danes, »vse poti vodijo v Rim«, bi lahko podobno trdili za mesto Trst. 
Večina furmanov je ravno v to mesto prevažala dobršen del svojega tovora. Na vozu so imeli 
blago shranjeno predvsem v različnih zabojih, vrečah ali sodih. Kljub temu da je bila za furmana 
pot do Trsta dolga, se mu je finančno še vedno izplačala. 

 Les 
Slovenija je dežela gozdov, zato ni presenetljivo, da se je na naših tleh razvila močna lesarska 
dejavnost. Notranjska s Snežniškimi gozdovi, Trnovski gozd, gozdovi na Gorenjskem in 
Koroškem so bili glavna področja lesne industrije (Samsa, 2006, str. 55). Ker je bil les odlična 
naravna danost gospodarsko bolj revnih dežel (npr. Notranjske), so to furmani s pridom 
izkoristili. 

 

Slika 12: Rakek – skladišče lesa (vir: stareslike.cerknica.org) 

Za prevoz lesa na krajše razdalje Pahor (1981) pravi, da je prevladovala predvsem relacija dom–
gozd–dom ali dom–gozd–najbližja žaga. Prevoz tovora je na teh razdaljah trajal po navadi od 
nekaj ur do celega dneva. Najbolj zamudno je bilo samo nalaganje lesa. Daljši, kot je bil les, 
dlje je trajalo nalaganje. Sam les se pri tem ni smel poškodovati. Ob dograditvi Južne železnice 
pa je vse bolj do izraza prihajalo furmanstvo na srednje razdalje (Pahor, 1981, str. 83). Pojavljati 
so se začeli različni lesni trgovci, ki so bili posrednik med kmetom, ki je prepeljal tovor in 
knezom oz. kupcem (npr. lastniki ladjedelnic, arzenalov). Krajši les so naložili na vagone na 
železnici, daljši les, predvsem jambore in drugo daljšo hlodovino, pa se je še vedno prevažalo 
na furmanskih vozovih. 
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Prevoz lesa na daljše razdalje pa je v veliki meri obsegal ladjedelniški les. König (2003) v 
svojem diplomskem delu navaja, da je 90 % lesa potovalo do obalnih mest kot npr. Koper, 
Izola, Piran in Trst. Največ tovora se je stekalo v Trst. Potrebe po jambornem lesu so bile velike, 
saj je večino lesa zakupila ladjedelnica in Lloydov arzenal. Za izdelavo jambora so ladjedelnice 
najbolj pogosto naročile obeljene (oluščene) jelke, v poštev pa je prišel tudi hrast. Mesto 
Benetke pa je bilo največji odjemalec cera (König, 2003, str. 49). Cer so furmani običajno vozili 
do Trsta, tam pa so ga naprej prevzeli beneški trgovci. Trobič (2003) razlaga, da so bile potrebe 
po lesu velike, kar se je močno poznalo na samem gozdu. Notranjski gozdovi okrog Snežnika, 
Postojne, Planine, Logatca in Bistre so bili močno izsekani. Zato ni presenetljivo, da se je vse 
več govorilo o ponovnem pogozdovanju izsekanih goličav. 

 

Slika 13: Prevoz jambora v Trst (vir: osebni arhiv g. Franca Perka) 

 Oglje 
Poleg lesa so furmani iz gozdov prevažali tudi oglje. Žnidaršič (2012) razlaga, da je do prve 
polovice 19. st. oglje pomenilo glavni vir energije za fužinarstvo in obrt, pa tudi ogrevanje, 
predvsem v mestih. Po drugi svetovni vojni pa je uporaba oglja zamrla. Tovor oglja je bil lažji 
kot tovor lesa, vendar je bilo v mestih oglje zelo cenjeno in iskano, zato je bilo tudi dobro 
plačano (Pahor, 1981, str. 86). Da se je z ogljem dobro zaslužilo, omenja tudi König (2003), saj 
so se trgovine z ogljem lotili tudi pravi trgovci. Oglje pa je bilo nepogrešljivo tudi v pomorstvu 
– največ se ga je rabilo v ladijskih kuhinjah, včasih pa tudi kot pogonsko gorivo.  

 

Slika 14: Prevoz oglja (vir: Koledar o furmanstvu – Gozdno gospodarstvo Postojna) 
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 Seno 
Kmetje so se za preživetje posluževali tudi trgovine s senom (König, 2003, str. 50). Predvsem 
v Trstu je bilo eden najbolj iskanih kmečkih pridelkov. Glavni porabnik sena je bila v veliki 
meri vojska. Pahor (1981) omenja, da se je furmanu prevoz izplačal v primeru, da je bila 
količina natovorjenega sena velika. 

 

Slika 15: Spravilo sena (vir: stareslike.cerknica.org) 

Nalaganje sena na voz ni bilo enostavno opravilo (Videčnik, 1988, str. 40). Medtem ko danes 
opravi delo pobiranja sena le eden sam, so bili v preteklosti potrebni vsaj trije do štirje ljudje, 
da so naložili voz sena. Naloge so bile porazdeljene, dodaja Perko (2017). Velikokrat so pri 
delu pomagali tudi otroci, ki so tlačili seno ali otavo. Nekdo drug je nakladal seno na voz, tretji 
pa je pazil konja oz. vola. Delo je bilo težaško, ob tem pa so morali biti kmetje še posebno 
previdni, saj se je ob malomarno zloženem senu, še posebej na razgibanem terenu, na poti hitro 
pripetila nesreča in se je voz prevrnil. Dodatnega in nepotrebnega dela je bilo v tem primeru 
veliko (Pahor, 1981, str. 83). Seno je zato moralo biti dobro potlačeno in skrbno naloženo, saj 
se le tako voz med prevozom ni obrnil. 

 Poljski pridelki 
Tudi trgovina s poljskimi pridelki ni bila tako slab posel. Prednjačila sta predvsem krompir in 
fižol. Ni pa manjkalo tudi repe, zelja, korenja, peteršilja, čebule in česna. Na vozu pa se je 
znašlo tudi sadje, med drugim slive in orehi. Predvsem slive so bile zelo popularne kot 
kandirano sadje v Gorici, Vidmu in Trstu. V prodajo pa je šel tudi semenski krompir, ki je bil 
v Vipavski dolini in na Krasu zelo cenjen (König, 2003, str. 53). Vendar to po navadi ni bil 
glaven tovor na vozu, ampak si ga je furman naložil kot dodatek. Velik porabnik poljskih 
pridelkov je bilo mesto Trst (Pahor, 1981, str. 117). Furmani so imeli v mestu stalne stranke. 
To so bili običajno trgovci z zelenjavo, ki so imeli v lasti manjše trgovinice (botegine). Pridelke 
pa so odkupovale tudi branjevke in gospodinje. 

 Živina in divjad 
Med domačimi panogami kmetijskega gospodarstva je bila trgovina z živino najpomembnejša. 
Velik odjemalec mesa so bile mesarije v Postojni, Planini, Hruševju in Razdrtem. Prav tako je 
šlo veliko mesa za potrebe vojske (Trst, Gorica, Reka). Kot divjad in drugi gozdni ulov so 
tihotapili tudi živino, skrito v senu ali oglju (Pahor, 1981, str. 115). Nekateri so se izogibali 
»šrang«, neke vrste mitnic, kjer se je pobiralo takso za uporabo ceste, ipd. Tako so kmetje gnali 

https://stareslike.cerknica.org/2013/10/05/1968-slivnica-na-lazu/
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živino kar čez polje oz. čez grmovje. Mesna hrana pa je bila zaželena tudi med kmečkim 
prebivalstvom, saj je bilo delo težko in naporno.  

Poredkoma se je na vozu znašla tudi divjad, zajci, fazani, jerebice, lisičje in veveričje krzno, 
vendar predvsem kot tihotapski tovor (Pahor, 1981, str. 120). Tovor so običajno skrivali v senu. 
So pa ujeli tudi žive živali, ki so imele običajno višjo ceno. Velik odjemalec so bili gostilničarji 
v Trstu, premožnejša gospoda ali pa ga je odkupila kakšna premožnejša gospodinja. Lokalni 
kmetje so bili dobri lovci, zato so to s pridom izkoristili za svoj zaslužek. 

 Domači izdelki in ostali tovor 
V promet pa so šli tudi različni domači izdelki kot npr. mleko, surovo in kuhano maslo, jajca, 
pa tudi kokoši, petelini, mlade piške, domači zajci, itd., vendar se je s prodajo v večji meri 
ukvarjala kmetica oz. gospodinja sama. Večina domačega izdelka ni bila uporabljena za domače 
potrebe, ampak za premožnejšo gospodo (Pahor, 1981, str. 121). »Joj, kako neumen je kmet, 
ko vse najboljše proda!« je bil znan rek med premožnejšim prebivalstvom Postojne, 
Ajdovščine, Vipave, Gorice in Trsta. 

Domačih izdelkov pa niso samo prodajali, ampak so jih menjavali za drugo blago oz. izdelek 
kot npr. maslo za sladkor, moko, sol, olje, idr. V gozdu pa se ni nabiralo samo lesa, ampak tudi 
gozdne sadeže, cvetlice, zdravilne zeli, ipd. (König, 2003, str. 54). Med gozdnimi sadeži so bile 
pomembne maline in različne vrste užitnih gob (štorovke, jurčki, lisičke). Nabiralo pa se je tudi 
brinove jagode in borovnice. Tudi cvetje s travnikov je šlo v prodajo, vozili pa so predvsem 
šmarnice, teloh, zvončke, trobentice s koreninicami, narcise in ciklame (prav tam, str. 54). 

Pahor (1981) omenja, da se je v manjši meri in predvsem kot tihotapsko blago, na vozu skrivalo 
različno žganje, med bolj poznanimi slivovka in brinjevec, to pa je bilo skrito med senom, 
ogljem ali drugim pridelkom. Ker je bilo tihotapljenje žganja nevarno, so imeli furmani posel 
sklenjen s stalnimi in zanesljivimi strankami. 
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4.9 Vožnja z vozovi 
»Voz je vozilo z navadno štirimi kolesi za prevoz ljudi in tovora, ki ga vleče vprežna žival« 
(SSKJ, 1970). Preden pa se osredinimo na voz, ne moremo mimo enega najpomembnejših 
izumov v razvoju civilizacije – kolesa. 

Samsa (2006) razlaga, da je bilo prvo kolo »polno« v obliki okrogle plošče. Izviralo naj bi iz 
Male Azije, uporabljajo pa naj bi se ga za koriščenje vodne sile in kasneje za transportne 
namene. Kasneje se je razvilo križevato kolo, ki je bilo sestavljeno iz dveh pravokotnih letev, 
na kateri je bilo pritrjeno platišče, ki se je uporabljalo pri vodnih kolesih, in radialno kolo s 
špicami. Tisočletja kasneje, med 15. in 19. stoletjem, pa König (2003) navaja, da je na naših 
tleh tedanje prebivalstvo uporabljalo vozove z radialnimi prečkami in tudi tiste s polnimi kolesi. 

 

Slika 16: Na desni križevato kolo, na levi radialno kolo (vir: kamra.si) 

Večina teh vozov je bila preprostejših, saj so bili delo samouške roke, kar je bila posledica vse 
večjih premoženjskih razlik. To je bil tudi čas širjenja kovaške in kolarske obrti, ki sta bili 
povezani z razvojem tovorništva in kasneje prevozništva (furmanstva). 

Voz kot prevozno ali prometno sredstvo je bil za ljudi izjemnega pomena. V grobem delimo 
vozove na tovorniške in potniške. Potniški so bili običajno grajeni po načrtih, izdelovali pa so 
jih v manjših serijah. Tovorni vozovi pa so bili po navadi edinstveni, izdelovali pa so jih v 
večjih serijah (Samsa, 2006, str. 28). Posameznik je moral najprej priti v stik s kolarjem in 
kovačem, saj sta običajno pri izdelavi voza sodelovala. Kako kvaliteten, opremljen in vzdržljiv 
je bil voz, je bilo odvisno od naročnikove denarnice (prav tam, str. 28). 

 

Slika 17: Miniatura tajsla s kmetije Pečovnik nad Lučami (vir: Vozovi in poti – Janko Samsa) 
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Kot omenja Samsa (2006), da so bili tovorniški vozovi unikatni, tudi Pahor (1981) dodaja, da 
so bili vozovi zelo različni. Za gozd, predvsem za furmane na kratke razdalje in za gospodarje 
gozdnih površin, so obrtniki izdelovali težke, močne, grobo izdelane vozove, ki so lahko zdržali 
tudi več let na slabih cestah in držali težak in dolg tovor. Vozovi so imeli močna kolesa in preme 
in še posebej močne osi. Furmani, ki so furali na daljše razdalje, pa so imeli podobne vozove, 
le da so bili ti običajno nekoliko lepši. Za domače kmečke potrebe so imeli na domu lažje 
vozove z manj močnimi kolesi in premami. Za domače vožnje na mehkih njivskih tleh so jih 
lahko uporabljali več let. 

Voz, takšen ali drugačen, je bil nepogrešljiva stvar skoraj pri vsaki hiši. Posebno čislani so bili 
vozovi parizarji za potrebe furmanstva. König (2003) pravi, da so gospodarja velikokrat sodili 
po tem, kako skrbi za svoj voz. 

 Davki in finančne zmožnosti 
Samsa (2006) poudarja, da se je vsak furman moral soočiti tudi z davki, odmerjen je bil glede 
na širino kolesnega platišča. Običajna dimenzija platišča je bila 6 centimetrov. Ožja platišča 
niso bila dovoljena, saj bi se v tem primeru zaradi platišča voz ugrezal, poznalo pa bi se tudi na 
cestah. Običajno so bila širša platišča na močnejših vozovih, na njih se je lahko vozilo več 
tovora, zaslužek je bil večji, posledično pa tudi davek. 

Leta 1928 so Italijani uvedli registracijo vozov, kar je pomenilo neke vrste plačevanje davka, 
razlaga König (2003). Na zadnji strani voza so bile pritrjene kovinske tablice, na katerih je bila 
zapisana oznaka kraja, številka in letnica. Na vozovih so morali furmani imeti svetilko – laterno, 
ki je visela ob strani in na zadnjem delu voza. Prevoznike je doletela kazen, če so imeli 
preobložen voz ali če voz ni bil pravilno opremljen. 

Kmetje so bili ekonomsko različno podprti. Premožnejši kmetje so plačali za izdelavo lepšega 
voza, s katerim so se lahko postavljali. Revnejši kmetje so kupili najcenejše, kar jim je bilo 
ponujeno. Samsa (2006) dodaja, da so stranke običajno plačale za izdelavo osnovnega voza, 
toliko, da je zadostil potrebam nosilnosti. Po dodatkih in drugih okraskih ni bilo potrebe. Za 
premaz lesa je bilo najpogosteje uporabljeno laneno olje, katerega se je uporabljalo kot sredstvo 
proti preperevanju in gnitju. 

 Zaslužek 
Zaslužek furmanov je bil različen. Potrebno je omeniti, da je večina obrtnikov za svoje delo 
imela postavljene ustaljene cene, saj so bili povezani v različna združenja, medtem ko so se 
morali furmani za ceno posameznega prevoza oz. dela vedno dogovarjati in pogajati. Nasploh 
je prihajalo do velikih izkoriščanj, tako med trgovci z lesom kot tudi pri ostalih naročnikih 
(Videčnik, 1988, str. 21). Zaslužek je bil v večini slabo plačan, saj se je za vložen trud in stroške 
v povezavi s samim delom zaslužilo premalo. Furmanstvo je bilo ponekod razvito bolj kot 
dodaten vir zaslužka. Trobič (2003) pa opisuje zaslužek furmanov kot razmeroma dober, saj 
naj bi se s furmanstvom zaslužilo toliko, da si je lahko cela furmanska družina opomogla. Z 
zaslužkom se je lahko popravilo hišo, dokupilo zemljo in živino. Na žalost pa je šel velikokrat 
velik del zaslužka v drugačne namene, tj. v pijačo, kvartopirstvo in ženske (Samsa, 2006, str. 
22). Gostilne, neke vrste javne hiše, še posebno v Trstu, so bili kraji, kjer je furman pustil 
prenekateri novec. 
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 Vpreganje in vleka 
»V slovenskem prostoru so bili najpogostejši naslednji primeri vpreg: enojni jarem, dvojni 
jarem, komat za govedo, konjski komat in iguc (vprega za rogove)« (Samsa, 2006, str. 31). 
Najboljša vprega za vole in konje je bil komat. Volovski in konjski sta si bila podobna. 
Uporabljal se je tudi jarem, ki je bil sicer cenejši od komata, a je bil izkoristek pri vleki tovora 
večji s slednjim (Trobič, 2003, str. 104). Velik problem vleke z jarmom je bilo tudi trpljenje 
živine, ki je vlekla tovor. Vso težo tovora je živina vlekla z glavo, posledično pa živina ni mogla 
izkoristiti vse svoje moč, saj so trpele vse okončine. Pri jarmu pa je bila slabost tudi popolna 
neokretnost glave; velika nadloga je bil namreč mrčes, ki se ga živina ni mogla otresti. Komat 
se je meril v colah in je pogosto sedel le enemu konju. Če je kmet konja prodal, je z njim prodal 
tudi komat, ker ni bil primeren za drugega konja. Konji so bili pogosto zapreženi z lajtkisom 
(tudi laibkis), komatom iz dveh delov, ki ima mehki del, ki se ga je potegnilo čez glavo, in trdi 
del, ki je bil stalen. Furmani so imeli zaradi potenja konj pogosto dva lajtkisa, enega v rabi, 
drugi pa se je medtem sušil (Ravnanje s konji in skrb zanje, 2012). 

 

Slika 18: Primer konjskega komata (vir: Vozovi in poti – Janko Samsa) 
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 Vrste vozov 

Ljudje so uporabljali različne vrste tovornih vprežnih vozil, kjer bomo omenili dvokolesnike,  
osredinili pa se bomo na štirikolesnike, predvsem tiste, ki so jih uporabljali furmani. Zaradi 
večje preglednosti bodo le ti predstavljeni v tabeli. 

Tabela 2: Vrste vozov 

Ime Opis Slika 
Lojtrski 

voz 
Videčnik (1988) pravi, da je bil to 
običajno voz parizar, ki so ga priredili, s 
tem da so mu odvzeli »špangle«, vstavili 
ročice, podaljšali svoro in ga obdali z 
stranskima letvama. Lojtrnik se je dalo 
prirediti za različne tovore (König, 2003, 
str. 79). Vozu so dodali  lojtre (za seno), 
plohe (za gnoj), sode (za gnojnico) ali 
truge (za prevoz kamenja). 

 
Slika 19:  Lojtrski voz (vir: Slovenski 

etnografski muzej) 
Parizar Je dvoosni tovorni voz, težak, z močnim 

in trdnim ogrodjem (Kőnig, 2003, str. 
79). Ima široka okovana platišča in druge 
kovane dele za prevoz blaga za daljše 
razdalje, tudi za prevažanje lesa. Za težje 
tovore so uporabljali parizarje tudi do 15 
cm, po nekaterih podatkih pa celo 20 cm 
debelimi platišči (Furmani z Vač, 2007). 
König (2003) dodaja, da njegovo ime 
izhaja iz obdobja Ilirskih provinc, ko so 
kolesa z lesenimi osmi začela izpodrivati 
kolesa, obita z železnim obročem. 
Uporabljal se je na močvirnatih 
področjih. 

 
 

 
Slika 20: Voz parizar (vir: kamra.si) 

Tajsel Tajsel je bil v večini pogledov podoben 
parizarju, običajno pa je imel ožja 
platišča, vendar stroge ločnice med tema 
vozovoma ni mogoče potegniti. Ime 
tajsel naj bi izviralo iz nemškega imena 
za voz z železno osjo (Samsa, 2006, str. 
58). König (2003) dodaja, da se je tajsel 
največkrat uporabljal za prevoz 
hlodovine iz gozda, za prevoz jamborov, 
pa tudi delo na polju. 

 
Slika 21: Voz tajsel (vir: bolha.com) 
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Ciza 
(gare) 

Je lahek, priročen, odprt voz z eno osjo 
in vzmetmi (Videčnik, 1988, str. 37). 
Zaradi svoje okretnosti je voz uporaben 
tudi v težkih terenskih razmerah. 
Ponekod so imeli take vozove prirejene 
za volovsko vprego. 

 
 

Slika 22: Ciza (vir: Slovenski etnografski 
muzej) 

Zapravlji-
vček 

Je voz z vzmetenjem, na sprednjem delu 
je klop za dve osebi, v zadnjem delu pa 
je prostor za tovor (König, 2003, str. 79). 
V preteklosti so bili ti vozovi velikokrat 
umetelno okrašeni. Videčnik (1988) še 
dodaja, da so jih veliko uporabljali 
mesarji, voza se je oprijelo ime 
»flajšvagn« oz. mesarski voz. 

 
Slika 23: Zapravljivček (vir: shop.slo-list.com) 

Koleselj Koleselj je bil to lahek voz brez strehe. 
Spredaj je bil sedež za voznika, zadaj pa 
sta bili dve oblazinjeni klopi. Voz ni imel 
vrat, razlaga Videčnik (1988). 

 
Slika 24: Koleselj (vir: mojspletnik.sytes.net) 

Postiljon Voz je najbolj spominjal na kočijo. 
Zaradi uporabe na poštnih poteh je dobil 
ime, ki že samo govori, kakšen je bil 
njegov namen (Videčnik, 1988, str. 38). 
Voz je bil zaprt, da je potnike zaščitil 
pred slabim vremenom, prahom, itd. V 
notranjosti sta bili dve oblazinjeni klopi. 
Imel je dvoje vrat.  

Slika 25: Postiljon (vir: veselasola.net) 
Gumar Izredno močan voz za prevoz težjega 

tovora (König, 2003). Bil v uporabi v 
drugi polovici 20. st. Voz je bil hitrejši in 
se je lažje premikal zaradi plaščev na 
platiščih, bil je bolj stabilen, zato se je 
nanj lahko tudi več naložilo. Tehnično je 
bil izboljšan, imel je boljše zavore 
(Videčnik, 1988, str. 38). 

 
Slika 26: Gumar (vir: kmetija.svet24.si) 
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 Sneg, sani in pluženje 
Med tovorna in prevozna sredstva sodijo tudi sani, ki so jih furmani s pridom uporabljali 
pozimi. Sani so bile različnih vrst. Samsa (2006) omenja naslednje: ročne vprežne, enodelne 
kratke in daljše, dvodelne z gibljivim sprednjim delom. Videčnik (1988) dodaja, da so bile sani 
običajno težke gradnje, prilagojene zimskemu terenu. Sanice so bile široke do 10 cm. Slaba 
stran sani je bila, da so bile težko vodljive, kar je furmanov pri vožnji predstavljalo veliko 
preglavic. Za prevoz tovora navzdol so uporabljali rajsketno (verigo) z velikimi in močnimi 
členi, ki je pomagala pri zaviranju sani. Velikokrat pa so za vožnjo pozimi uporabili kar isti 
voz, sneli gume in vozu namestili sani. 

 

Slika 27: Pluženje ceste v Babno Polje (vir: stareslike.cerknica.org) 

Zgornja slika prikazuje deset parov živali, ki je na cesti Podgora–Babno Polje vleklo lesen plug, 
da bi cesto naredili spet prehodno in vozno. Fotografija je bila narejena leta 1955 – tega leta je 
bila huda zima z veliko snežne odeje. Cestna služba je imela težko in odgovorno delo, ki je bilo 
delo opravljeno na roke oz. s pomočjo živali. Kozarka (2010) v nadaljevanju piše: 

»Cestar je določil, kdo bo pri pluženju sodeloval. O tem je vodil zapise v zvezku. Tisto leto je 
za vleko angažiral vse furmane in njihove živali iz Podgore. Plužili so z lesenim plugom, ki je 
bil okovan. Koliko vlečnih živali so poklicali na delo, je bilo odvisno od debeline snežne odeje 
in vrste snega. Tisto leto ga je bilo obilo, zato so vpregli kar 10 parov živali. Delo te kolone sta 
usklajevala eden od cestarjev in furman prvo vpreženih živali. Usklajevanje med njimi je 
potekalo z glasnim vpitjem, zato je odmeval daleč naokrog. Za prvim parom konj so bile 
zaprežene sanke. Sanke so s kjtno (verigo) povezali v drugi vlečni par, pa spet sanke, kjtna, par 
in tako vse do pluga. Sanke so omogočale povezovanje živali in hkrati služile za prostor 
furmanu. Na ta način je nastala še varnostna razdalja med posameznimi vpregami. V paru so 
bili konji, voli ali celo vol in konj skupaj. Ni bilo težav s poslušnostjo živali saj so bile vpreg 
navajene, pa tudi zmatrane so bile, zato se prav nobeni ni zahotelo delati težav.« 

Trobič (2003) dodaja, da je zaradi snega pozimi trpela tudi poštna storitev. Na poštnih postajah 
je velikokrat zmanjkalo konj zaradi potreb pluženja. Na udaru so bili manjši prevozniki, 
furmani, ki so morali posoditi svoje vprege, konje in živino za pomoč v poštni službi. 
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 Deli voza 

 

Slika 28: Deli voza (vir: kamra.si) 

4.10  Konj 

»Konj je vreden več kot obilje.« 
                      ~španski pregovor  

Ko govorimo o furmanstvu, pa ne moremo mimo vprežne živine, brez katere furman ne bi bil 
nič. Furmanske vozove so vlekli predvsem konji, redkeje voli in druga vprežna živina. Konj je 
imel za potrebe furmanstva osrednjo vlogo, zato ni čudno, da je bila med furmanom in konjem 
spletena posebna vez. Vsak furman se je dobro zavedal, da je konj dragocen in da je od njega v 
veliki meri odvisen tudi zaslužek (Videčnik, 1988, str. 12). Tudi König (2003) dodaja, da je 
bila konjeva vitalnost osrednjega pomena za kmeta oz. furmana, saj je bil posledično izkoristek 
in zaslužek s konjem večji. Furmani so v večini za svoje konje dobro skrbeli in jih negovali, so 
pa bili med furmani tudi posamezniki, ki so s svojimi konji grdo ravnali, jih bičali, mučili, tudi 
vse do smrti. Slednji so bili v furmanskih krogih obsojani in nezaželeni, nekateri pa so se znašli 
tudi v časopisu (Trobič, 2003, str. 99). 

Samsa (2006) razlaga, da so bili furmanski konji znani po tem, da so furmana znali pripeljati 
na cilj oz. domov, tudi če je slednji zaspal na sami vožnji, saj so bile te dostikrat bolj izčrpljujoče 
za samega furmana kot za konja. Nemalokrat pa se je tudi zgodilo, da je konj proti domu vozil 
opitega furmana, ki je v gostilnah na poti pogledal pregloboko v kozarec. Kako koristna žival 
je konj, König (2003) dodaja še zanimivost, da so gospodinje iz hiš ob cestah pobirale konjske 
iztrebke oz. fige, ki so jih potem uporabile za gnojenje vrta in rož. 

 Nakup in vzdrževanje konja 
Videčnik (1988) razlaga, da so furmani konje kupovali na več načinov. Nekateri so konje 
kupovali na živalskih sejmih kot npr. v Ilirski Bistrici, Sežani, Šoštanju, Žalcu, Mozirju itd. 
Običajno so bili sejmi prirejeni enkrat na mesec ali vsaj nekajkrat na leto. Bili pa so tudi manjši 
sejmi, priložnostni, ki so se zgodili ob praznikih, birmi itd. Druga možnost za nakup konja je 
bil obisk bližnje Hrvaške, kjer so tudi prodajali konje. Kot tretja možnost pa so bili mešetarji 
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oz. prekupčevalci, ki so krožili po deželi in ponujali svoje konje. Velikokrat je imel kmet oz. 
furman svojega stalnega mešetarja, pri katerem je kupoval. Lastniki konjev pa so sklepali 
kupčije tudi kar med seboj. Gostilne so bile kraj, kjer so si ljudje izmenjavali informacije, kaj 
kdo ponuja in kdo je kaj prodal. 

  Kako so jih izbirali? 
Konj pri nas niso kupovali po pasmi, ampak predvsem po videzu (König, 2003, str. 68). Največ 
povpraševanja je bilo po srednje težkih konjih, saj so bili ti najbolj vsestranski. Prelahke konje 
bi pri težkem tovoru lahko dvignilo, izrazito težki konji pa se za potrebe slovenskega kmeta 
tudi niso obnesli. Furmani so imeli konja za delo v gozdu, delo na polju in prevoz na cesti. 
Videčnik (1988) dodaja, da se je največ kupovalo rjave (pram), črne (čvarc) in svetle konje z 
lisami (fuks), belih se ni kupovalo.  

 

Slika 29: Barve konj (vir: ekonji.si) 

Za furmana je imel dober konj: majhno glavo, kratek vrat, močno oprsje, tanke noge, kratko 
razdaljo od kopita do gležnja, zdravo kopito, lep košat rep, košato grivo, bistro oko, pravilne 
zobe, pa tudi jedro meso in sijočo dlako (Videčnik, 1988, str. 32). Miličevič (2016) pravi, da so 
bili zobje ključni pri nabavi konja. Izkušeni furmani so pravo starost konja ugotovili prav preko 
zob. Pri nakupu konja so morali biti res previdni, saj jih je nakup lahko stal celo premoženje, 
marsikateri furman pa je za konja prodal tudi cel gozd. König (2003) dodaja, da je bilo pri 
prodaji konj veliko goljufij. Prekupčevalci so konjem pilili zobe ali pa jim med spodnjimi zobmi 
izžgali luknjico (mlad konj ima tam luknjico, ki čez čas izgine). 

Miličevič (2016) izpostavlja še osem cesarskih »todlov« (napak), ki naj bi jih upošteval furman 
ob nakupu konja, in sicer smrkavost, naduho, hudobnost, trmoglavost, mesečno slepoto, očesno 
mreno, podkožne ogrce, bolezni žlez. Če je konj imel katero izmed osmih bolezni ali napak, je 
lahko kupec po avstrijskih cesarskih zakonih konja vrnil prodajalcu. Nakup konja ni bilo 
enostavno in hitro opravilo. Preden se je konja kupilo, je kupec običajno plačal nekakšno aro 
za preizkus konja (König, 2003, str. 68). Konje so zapregli in preizkusili v vleki. Sledilo je 
barantanje, ki je trajalo dokler se kupec in prodajalec nista sporazumela in dogovorila za ceno. 

  Skrb za konja 
Ena glavnih nalog vsakega furmana je bila skrb za konja. Konj je bil izpostavljen velikim 
telesnim naporom, zato je moralo biti poskrbljeno za njegovo ustrezno oskrbo in nego. Videčnik 
(1988) opisuje kako je zgledal dan oskrbe in priprave konja na vožnjo oz. delo: Za furmana se 
je dan začel že zgodaj, okrog tretje ure zjutraj. Prvo se je nakrmilo, napojilo konja in očistilo. 
Nato je jedel še sam furman, se pripravil in okrog petih zjutraj odšel na pot. Na poti se je ustavil 
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ob furmanskih gostilnah, kjer se je nakrmilo in napojilo konje. Ko so se furmani s konji vrnili 
domov, razlaga König (2003), je bil običajno že večer, furman je spet nakrmil konja, ga zdrgnil 
s slamo in pokril s »kocem« (odejo za konje), da se je konj počasi ohladil. Ko je bil konj ohlajen, 
se ga je še napojilo. Če je bil gospodar res skrben, je poskrbel tudi za konjeva kopita in jih 
namazal z mastjo, kar se je največkrat naredilo ob nedeljah. 

K dobri oskrbi konja je spadalo tudi podkovanje konjev. Podkev je za konja tako pomembna, 
kot je čevelj za človeka. Slabo podkovan konj je hitro omagal, lahko si je trajno poškodoval 
kopita, tako da ni bil več primeren za vleko (Miličevič, 2016). 

Ob prehladu, raznih poškodbah, ranah, oteklinah, prebavnih motnjah itd. se je vsak furman 
poskušal znajti po svoje, uporabiti domače pripravke (različne zeli, mast) tudi žganje. Furmani 
pa so si pomagali tudi z živinozdravniki. Tudi zdravnik je zdravil konja z domačimi zdravili ali 
pa se je posluževal lekarniško pripravljenih. Za zdravljenje in različne posege so bile za tako 
dejavnost potrebne dolgoletne izkušnje (Videčnik, 1988, str. 51). 

  Povelja in imena konj 
Furmani so za vodenje živali uporabljali različne izraze. Med bolj pogostimi izrazi so bila 
povelja kot npr.: 

Tabela 3: Povelja konj 

Furmanska beseda Prevod 
Gi! Gijo! Ale! I! Hipo! Gremo! 

Dijo! Ajd! Naprej! 

Vega! Voga! Eee! Ustavi!/Stoj! 

Curik! Curuk! Nazaj! 

Bistagar! Bistahar! Bistgar! Lejsebi!   
H sebi! Les h sebi! 

Levo! 

Govt! Gout! Galt! Haut! Desno! 

Auf! Dvigni nogo! 

Gumej! Prestopi! 

Ej! Počakaj! 

Lastnik je razvil posebne izraze za povelje, ki jih je razumel konj; za določeno povelje je 
uporabljal običajno le eno besedo, na katero se je konj navadil. Pri večini besed je čutiti vpliv 
germanskih jezikov, nekatere pa so v uporabi še danes (O bičih in poveljih, 2012). 

Furmani so svojim konjem dajali različna imena, ki so bila včasih lahko prav zabavna. Bili so 
to Sivci, Rjavci, Šekoti, Plavci, Miškoti, poimenovali pa so jih tudi s človeškimi imeni (Samsa, 
2006, str. 23). Največkrat so se ravnali po barvi konja: Moro je bil črne barve, Pram temno rjav, 
Fuks svetlo rjav, Šimel belkast, Lisec šekast oz. lisast, z izrazitimi velikimi lisami, Sirc lisast z 
majhnimi, gostimi in slabše ločljivimi lisami. 

 
Diči, diči, diča, 
urno na konjiča, 
na konjiča vranega, 
dobro osedlanega! 
Diči, diči, diča, 
deček nima biča, 
deček nima ni ostrog, 
da bi pognal konja v log. 

(Na kolenu, Oton 
Župančič) 
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  O bičih 
Med furmanovo nepogrešljivo opremo je spadal bič oz. »gajžla«. Pri dobrem furmanu in 
poslušnem konju se le-ta ni veliko uporabljal (O bičih in poveljih, 2012). Videčnik (1988) v 
nadaljevanju opisuje, da je bil bič sestavljen iz več delov. Ročaj oz. gajžlovnik (gajžnek) je bil 
narejen iz lesa (največkrat koprivinega). Tega so furmani običajno kupili kar v trgovini. Domač 
je bil izdelan iz brinjevega ali kostanjevega lesa. Na ročaju je bila tudi »kita« oz. pleteni del, ki 
mu je sledil jermen, na njemu pa je bil »šmis«, ki je omogočil pokanje. Biči so bili različnih 
oblik in velikosti, saj so se uporabljali v različne namene. 

 

Slika 30: Biči – z leve proti desni: pastirski, jahalni, lonžirni, fijakerski, furmanski bič (vir: kamra.si) 

Furmani so se s pokanjem biča na poti tudi sporazumevali. Poseben znak z bičem so dali pri 
gostilni, kjer so se ustavili za počitek in jedačo ter pijačo (O bičih in poveljih, 2012). Zanimiva 
je tudi uporaba biča, preden je šel furman na pot oz. »furo«. Slednji je z bičem na tla pred 
konjem zarisal križ, ki je predstavljal simbol uspešne in srečne vožnje in povratka domov 
(Videčnik, 1988, str. 27). 

4.11  Obrti, povezane s furmanstvom 
Da se je furman lahko ukvarjal s svojim poslom, je moral imeti pri sebi doma konja ali vsaj 
vola, pripomočke za vprego, bič, primeren voz, idr. Na poteh, kjer se je okrepilo furmanstvo, 
so se pojavile oz. razvile različne obrti. Večina obrti je bila namenjenih predvsem domačim 
potrebam (König, 2003, str. 73), so pa nekatere obrti delovale tudi za ljudi, ki so potovali mimo 
njihovih delavnic (med temi so se znašli tudi furmani). 

Na poti se je nemalokrat kaj zalomilo, saj se je na furmanski vožnji hitro lahko pojavila kakšna 
okvara. Če so bile konjske podkve zbrušene od ježe, se je furman zatekel do kovača, če je bil 
pretrgan jermen ali kaj pri sedlu, je furman obiskal jermenarja in sedlarja. Okvare vozov, 
zlomljena kolesa pa je urejal kolar (Videčnik, 1988, str. 26). Velikokrat je bil potreben mojster, 
ki je bil dovolj spreten in strokovno podkovan in ki je stvar hitro popravil, da je furman lahko 
svoj tovor peljal dalje (Pahor, 1981, str. 102). Med najpomembnejše obrti, ki so pripomogle k 
razvoju furmanstva, sodijo kovaštvo, kolarstvo, sedlarstvo in jermenarstvo – podrobneje jih 
bomo opisali v nadaljevanju. 
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  Kovaštvo 

Poslušam kovača, 
ki klad'vo obrača, 
ko tolče, se krega, 
da daleč se zlega: 
bunkati, bunkati, 
noč in pa dan. 

(Kovač, Andrej Perne) 

Kovaštvo je sodilo med najpomembnejše obrtne panoge na podeželju in tudi v mestih. Skoraj 
vsak kraj se je ponašal z vsaj enim kovačem. Ti so izdelovali poljedelska in druga orodja, 
kovane dele vozov, orodja za delo v gozdu, za vinograd, pripomočke za gradnjo hiš, različne 
vrste žebljev, idr. (Bogataj, 1989, str. 113). 

Kovače delimo na orodne in podkovske, še največ pa je bilo takih, ki so bili mojstri v obojem 
(Trobič, 2003, str. 112). Kovaška obrt se je običajno nadaljevala iz roda v rod, največkrat je sin 
nasledil očeta ali nečak strica (Pahor, 1981, str. 103). Bodoči kovači so se izučili obrti v domači 
kovačnici, pomočniški izpit pa so opravili pri krajevnih rokodelskih zadrugah. Za opravljanje 
obrti je bil obvezen pomočniški in mojstrski izpit, kar pri drugih obrteh ni bilo pravilo. To še 
posebej velja za podkovske kovače, saj je bilo podkovanje konj, krav ali volov zahtevno 
opravilo, saj kovači niso opravljali samo kovaškega dela, ampak so bili tudi ljudski zdravniki 
in so svetovali lastnikom obolelih živali. Bili pa so tudi »mesogledniki« (Bogataj, 1989, str. 
113) in so se usposobili za pregledovanje mesa za prodajo. 

Posebno znane podkovske šole so bile v Ljubljani in Mariboru, izkušnje pa so velikokrat šli 
nabirat tudi v tujino (Gradec, Zagreb). Največ dela pa so kovači imeli prav ob prometnih poteh, 
kjer so se ustavljali furmani. Pogosto so se kovaške delavnice držale furmanskih gostiln. 
Bogataj (1989) razlaga, da so bile te kot neke vrste »servis«, ki ga lahko primerjamo z 
novodobnimi avtomobilskimi servisi. 

Kovaška obrt pa se je pogosto dopolnjevala s kolarstvom, obrtjo, kjer se je izdelovalo in 
popravljalo vozove, kolesa in njihove dele (Nagode, 2005, str. 17). 

 

Slika 31: Podkovanje vola (vir: stareslike.cerknica.org) 
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  Kolarstvo 

Kolarji so izdelovali lesene vozove in ročne voziče na dveh ali štirih kolesih. Bili so zelo 
prilagodljivi in so izdelovali tudi druge stvari, kot so sani, jarmi, kolovrati, lesene posode, 
smuči, zibelke, hodulje, samokolnice, pohištvo … (Slavec, 2011, str. 58). Kolarstvo kot 
samostojna obrt in delovna spretnost se je resneje začelo razvijati od 15. stoletja dalje (Nagode, 
2005, str. 22). Kolarska obrt je bila neposredno povezana s kovaško. O povezavi lahko 
govorimo predvsem pri izdelavi vozov. Kolar je izdeloval in popravljal lesene, kovač pa kovane 
dele vozov. Pogosto sta bili kovaška in kolarska delavnici združeni ali pa sta imela mojstra 
svojih obrti dogovorjeno medsebojno sodelovanje (König, 2003, str. 75). 

Tudi pri tej obrti so se obrtniki razlikovali. Nekateri so bili pravi poklicni kolarji, drugi samouki. 
Slednji so se po svoji strokovnosti velikokrat kosali s poklicnimi kolarji (Bogataj, 1989, str. 
150). Tako kot kovač se je moral bodoči kolar naučiti spretnosti pri številnih kolarskih mojstrih, 
pri katerih je kasneje dobil tudi priporočilo za nadaljnje izpopolnjevanje (Nagode, 2005, str. 
22). Enako kot pri kovaštvu se je kolarska obrt običajno dedovala iz očeta na sina ali s strica na 
nečaka (Slavec, 2011, str. 59). 

 

Slika 32: Kolar pri delu (vir: rokodelstvo.si) 

Kolar je pri svojem delu uporabljal najrazličnejše vrste lesa. Zlasti pomembna je bila izbira lesa 
za kolesa, saj je bila od njegove trdnosti odvisna tudi obstojnost voza in varnost vožnje. Zobe 
ali »špice« so pogosto izdelovali iz dobro sušene drenovine ali pa iz jesena, oje so oblikovali iz 
jesena, prav tako pa tudi brane, pluge in druge sestavne dele vozil (Bogataj, 1989, str. 154). 
Prav tako je bil dober kolar pri svojem delu zares natančen. 

Slavec (2011) poudarja, da so bili kolarji zares vsestranski rokodelci. Poleg izdelovanja vozov 
so se lotili skoraj vsakega dela, ki je bilo povezano z obdelovanjem lesa. Kolarsko krizo je bilo 
prvič zaznati ob prihodu železnice, ki je privedla do zmanjšanja števila furmanov in potnikov, 
ki bi potrebovali tovrstne storitve. Zaton kolarstva pa je sledil z modernizacijo in 
industrializacijo. 
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  Sedlarstvo in jermenarstvo 

Je kupil konjiče 
en furmanski sin, 
srebrne šavre 
in štikan komat. 
/…/ 

(Voznik, Josip Jurčič) 

Poglavitna surovina vseh sedlarjev in jermenarjev je bilo usnje. Najbolj izdelovan izdelek, ki 
se ga izdeluje še danes, je bil komat, predvsem konjski in naglavni goveji. V manjši meri se je 
izdelovalo tudi sedla in druge izdelke iz usnja kot npr. jermene in pasove (Bogataj, 1989, str. 
98). Ker so sedla izdelovali redkeje, Pahor (1981) pravi, da bi se jih lahko klicalo tudi komotarji. 

Bodoči sedlarji so izkušnje iskali v obrtnih šolah in pri različnih sedlarskih mojstrih. Za 
pridobitev mojstrskega naziva je moral kandidat izdelati konjski komat. 

Trobič (2003) razlaga, da so se konjski komati začeli izdelovati s pojavitvijo furmanstva, ko se 
je razvijal trgovski in osebni prevoz z vpregami. Čeprav se je prevozništvo začelo razvijati že 
v 15. stoletju, se je vpreganje konj uveljavilo šele od druge polovice 17. stoletja. Komati so se 
skozi stoletja vse bolj izpopolnjevali, postajali vse bolj razkošni in umetelno oblikovani (tem 
so dodajali različne jermene, zakovice, usnjene rese, medeninaste glavnike z upodobitvijo konj, 
kovanja in podobno). König (2003) dodaja, da so pri izdelovanju komatov mojstri upoštevali 
želje naročnika. Komati so izražali premožnost kmeta, razlikovali pa so se po svoji 
namembnosti. Za delo na polju so bili v uporabi preprostejši, za poroke in druge bolj svečane 
priložnosti pa so bili bolj okrašeni. Za izdelavo par komatov je sedlar potreboval tudi petdeset 
ur. Kadar pa ni bilo dela doma, so hodili po vaseh in popravljali staro opremo, saj velikokrat za 
novo ni bilo denarja (König, 2003, str. 74). Tudi izdelava komatov je po letu 1980 začela naglo 
upadati, saj je bilo v uporabi vse manj vlečnih konj (Nagode, 2005, str. 16). 

 

Slika 33: Sedlar (vir: kamra.si) 
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5  Zaton furmanstva 
Izgradnja železnice je furmanstvu prizadejala hud udarec. Prinesla je veliko gospodarsko 
spremembo, zaradi katere so se bili furmani prisiljeni prilagoditi ali preusmeriti v druge 
gospodarske panoge. Železnica je postala glavna prometnica monarhije. Prevoz tovora na dolge 
razdalje je čez noč postal zastarel in drag. Obdržal se je le prevoz na krajše razdalje in s 
prevozom manjših količin blaga. S tem je bilo velikemu številu kmečkega prebivalstva odvzet 
velik del dohodka, s katerim si je pomagalo prebiti skozi hude čase na takratnem podeželju 
(König, 2003, str. 62–65). 

Kraji, ki jih je železnica obšla, so zgubili svoj pomen ter glavni vir blagostanja. Zaradi slabega 
zaslužka so se ljudje začeli odseljevati, propadati so začele nekoč živahne in z ljudmi natrpane 
obcestne gostilne, opuščale so se stare poštne postaje in se selile na nova, bolj prometno 
obljudena področja (prav tam, str. 62–65). Ostali kraji, ki so se držali železnice, pa so se začeli 
gospodarsko krepiti in vse bolj razvijati. Trgovina je bila skoncentrirana ob železnici, vendar 
dodatnega zaslužka skoraj ni bilo. Tako je podeželje izgubilo neposredno povezavo z 
neagrarnimi panogami. Končalo se je obdobje živahne kmečke trgovine. 

Omeniti moramo tudi gospodarsko krizo, ki se je zgodila med leti 1929 in 1933 in ki je 
furmanstvo sicer prizadela, a ne uničila. K zatonu furmanstva je botroval tudi razvoj prevoza s 
tovornjaki, ki se je razširil po letu 1935 in povzročil, da se je število ljudi, ki so se še ukvarjali 
s furmanstvom, začelo zmanjševati in po letu 1937 izumirati (prav tam, str. 62–65). 

Po 2. svetovni vojni je furmanstvo obstajalo še približno 10 do 15 let (Perko, 2008, str. 194). 
»Furanje« iz gozda se je ohranilo še daleč v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so tudi to 
obliko izpodrinili traktorji. Zaradi intenzivne mehanizacije so sčasoma furmanske vozove 
nadomestili tovornjaki. Furmanstvo, ki smo ga poznali nekoč, je počasi šlo v zgodovino.  

 

Slika 34: Prevoz hlodovine s tovornjakom (vir: stareslike.cerknica.org) 

V nekaterih primerih pa je neke vrste »furanje« ohranjeno še danes, vendar gre predvsem za 
delo v gozdu, kjer je spravilo lesa oteženo (Trobič, 2003, str. 165). Pa tudi tam je v večini traktor 
nadomestil konja. Po Trobiču (2003) bi lahko sodobno furmanstvo imenovali kar mednarodni 
tovorni promet, ki ga s sodobnimi tovornjaki opravljajo špedicijske družbe. Tudi ti furmani 
imajo danes svoj način življenja in svoje posebnosti.  
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Pahor (1981, str. 251) je v zaključku svojega dela strnil misli ljudi, ki so in še živijo na poteh, 
nekoč tako živahnega furmanskega prometa: 

»Živimo neprimerno bolje kakor nekdaj. Nikdar nismo imeli toliko denarja, kot ga imamo 
danes. Nikdar nam ni šlo tako dobro kakor danes. Imamo stroje, s katerimi smo si olajšali delo, 
imamo radijske aparate in televizorje, mnogo nas ima tudi avtomobile. Modernizirali smo naše 
kuhinje in dnevne prostore, napeljali smo elektriko in vodovod, v mnoge hiše smo napeljali 
telefon. Komu od nas se je kdaj sanjalo o kmečkem zavarovanju in pokojnini! Da, neprimerno 
bolje živimo kakor nekdaj. Toda ne živimo lepše. Nasprotno, vsa lepota je izginila iz vasi. 
Izginila je fantovsko petje, naši vodnjaki, naše lipe, naši »konci vasi« molčijo. Da, naša lepa 
pesem je izginila iz vasi. Toda izginilo je še več. Včasih je sosed pomagal sosedu, poznali smo 
vaško samopomoč, poznali smo skupne večere ob delu in kolinah. Danes tudi tega ni več. 
Soseda komaj poznamo in smo mu nevoščljivi, če ima za pol stopnje boljši avto, boljši stroj in 
lepše ploščice, kakor so naše. Zapiramo se v svoje hiše in pred svoje televizorje, kvečjemu še v 
svoje avtomobile. Namesto da bi se čutili kot enotna družba, postajamo družba vase zaprtih 
posameznikov z enakimi, podobnimi in različnimi težnjami, ki pa jih rešujemo kot posamezniki. 
Kaj je do tega privedlo, je še vprašanje; mnenja smo, da smo pregloboko zabredli v 
uporabništvo. Vse to ni dobro. Zato ni čudno, da nam mladina beži v mesta, kjer pa tudi nima, 
kar bi rada. Kmetije pa samevajo. Ko izumremo mi, stari, bodo kmetije le še plen divjadi.  

Ne, kljub težavam, je bilo življenje prej lepše!« 
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6  Prihodnost 
Kakšno pa je stanje ohranjanja kulturne dediščine furmanstva in njegove tradicije danes in kako 
bo z njo v prihodnje? V nadaljevanju bomo predstavili nekaj prireditev, društev in projektov, 
ki skrbijo, da se kulturna dediščina neguje in prenaša na nove generacije. 

6.1 Furmanski praznik v Postojni 
Furmanski praznik je celodnevno etnološko prireditev, ki jo pripravlja Turistično društvo 
Postojna v sodelovanju z Občino Postojna, Postojnsko jamo in drugimi pokrovitelji (Šajn, 
2018). Vsakoletni dogodek vedno znova privablja tako starejše kot mlajše obiskovalce, iz 
Slovenije in tujine, in jih s svojim programom ne le zabava, temveč tudi kulturno bogati. Glavni 
namen prireditve je ljudem približati zgodovino furmanstva (prevozništva) ter obrti povezanih 
z njim. Na prireditvi je prikazana bogata dediščina tovorniških in prevozniških dejavnosti. 
Obrtniki predstavijo preko 40 obrti povezanih s furmansko dejavnostjo. Na ogled je tudi zbirka 
starega orodja in opreme furmanov kot tudi ostalih obrti. Največja atrakcija pa je zagotovo 
sprevod furmanov s številnimi vozovi, tovori in gosti. Poleg pestrega programa so 
obiskovalcem na voljo za pokušino tudi številne domače dobrote, različna tekmovanja, 
družabne igre, poskrbljeno pa je tudi za bogat spremljevalni in plesno zabavni program 
(Furmanski praznik, 2018). 

 

Slika 35: Furmanski praznik v Postojni 2015 (vir: Srečko Šajn) 

6.2 Dokumentarni film: Ohranjanje dediščine furmanstva ob 
cesarski cesti Dunaj–Trst 

V Kulturnem domu Postojna je bila 18. maja 2018 prva predstavitev dokumentarnega filma 
Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj–Trst. Film, ki predstavlja čas 
furmanstva in oriše preteklo življenje Postojnčanov in Notranjcev ter jih na ta način poskuša 
ohraniti kot del slovenske kulturne dediščine. Prvi film je nastal v sodelovanju Studia Proteus 
Postojna in Občine Postojna, nosilec projekta pa je Društvo Kolut (Furmanstvo ne bo utonilo v 
pozabo, 2018). Dolgoročni cilj projekta je ozaveščanje o dediščini furmanstva in posledično 
ohranitev obstoječe kulturne dediščine tudi pri mlajših generacijah. Prvi operativni cilj 
operacije je produkcija dveh filmov, drugi pa ustvarjanje enega delovnega mesta. V projekt so 
vključene tri občine, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. »To so zgodbe, ki bodo ohranjale 
spomin na čudovite dogodke iz preteklosti, izdelek pa bo odlična promocija naših krajev,« je 
na predstavitvi med drugim povedal postojnski župan Igor Marentič (Dediščina furmanstva z 
dokumentarnim filmom iztrgana pozabi, 2018). 



 

39 

6.3 Društvo DOLI 
Društvo za oživljanje lokavškega izročila DOLI je bilo osnovano leta 1990, uradno pa je začelo 
delovati leta 1992. Nastalo je iz fantovske skupnosti iz Lokavca. Od samega začetka so se 
vodenja društva lotili strokovno ob pomoči institucij, kot je Goriški muzej in Nova Gorica 
(Društvo DOLI, 2018). V 90-ih so lokavški fantje v sklopu otvoritve turistične kmetije »Pri 
furmanu« predstavili prevoz hlodovine s trnovske planote v Lokavec. Prevoz je potekal po prej 
pripravljenem scenariju, temeljil pa je na starem izročilu, kot so to počeli lokavški furmani v 
preteklosti (prav tam, 2018). 

Goriški muzej je v sodelovanju z društvom DOLI iz Lokavca leta 1992 ob svoji  
40-letnici postavil razstavo z naslovom Vozovi in sledovi, ki je botrovala skupnemu projektu z 
naslovom Furenga. Gre za razstavo v živo, pri kateri z vozovi in konjskimi vpregami poteka 
na določenih relacijah prikaz prevoza različnih tovorov, kot so jih vozili furmani včasih (prav 
tam, 2018). 

 

Slika 36: Društvo DOLI - furmani (vir: doli.si) 

Sekcija Lokavški furmani je bila uradno ustanovljena šele leta 2013, samo društvo pa je bilo 
ustanovljeno z namenom obujanja lokavškega izročila – v največji meri se je začelo ravno s 
furmanstvom. Sekcija izvaja mnoge furmanske prireditve, ki so v vseh teh letih postale že 
tradicionalne. V sklopu sekcije se odvijajo različni dogodki, med drugim Martinova furenga, 
tradicionalni prevoz jambora za goriški mlaj, tradicionalno žegnanje konj na Štefana dan v 
Vipavi, zadnja leta pa se sekcija udeležuje Furmanskega praznika v Postojni (prav tam, 2018). 
 
Goriški muzej od leta 2002 organizira prevoz mlaja iz Trnovega do Nove Gorice, tako kot so 
to počeli v tistih časih. Ker pa, kot že rečeno, na Trnovem furmanov ni, mora muzej poklicati 
na pomoč furmane društva DOLI iz Lokavca, da izvedejo prevoz mlaja s konjsko vprego do 
Nove Gorice. Glede na to da je bilo furmanstvo na Trnovem v preteklosti tako razvito in 
prisotno, da so ljudje od tega tudi živeli, so se trnovski fantje in možje odločili, da bi to znanje 
pridobili in sodelovali pri prevozu mlaja. Cilj pa ni samo prevoz mlaja, dolgoročni načrti so 
obuditev in ohranjanje kulturne dediščine, ki je bila na Trnovem in okoliških zaselkih (Voglarji, 
Zavrh, Nemci, Rijavci) prisotna. Za sekcijo je značilen vsakoletni tradicionalni prevoz jambora 
za goriški mlaj in pa furmansko tekmovanje v vleki hlodov (prav tam, 2018). 
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6.4 Projekt: Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 
dediščine 

Projekt Dnevi evropske kulturne dediščine je, kot pove že ime, skupna akcija številnih 
evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Vsako leto znova prireditelji 
izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti 
kulturno dediščino Evrope. Slovenija je bila leta 1991 skupaj še z nekaterimi drugimi 
evropskimi državami med državami ustanoviteljicami, pobudnicami projekta (DEKD in TKD, 
2018). Pomembnejša tema tega projekta se je zgodila v letu 2014 z naslovom Dediščina gre v 
šole DEKD, kjer so želeli postaviti pomen izobraževanja o dediščini. Kot izziv so si izvajalci 
tega projekta postavili vprašanje, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, še 
posebno mlajšim generacijam. Nosilec projekta je bil Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, Zavodom RS za šolstvo in Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO. 

Teden kulturne dediščine TKD ponuja priložnosti, da se ljudje med seboj bolje povežejo, 
zapolnijo vrzeli, ki jih med njih postavljajo zakoni in ostali okvirji institucionalnega delovanja 
(DEKD – Dediščina gre v šole, 2014). 

 

Slika 37: DEKD in TKD (vir: zvkds.si) 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije se je leta 2018 pridružil skupni evropski temi in 
Evropskemu letu kulturne dediščine 2018 z naslovom Naša dediščina: kjer preteklost sreča 
prihodnost (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018). 

V okviru projekta DEKD in TKD se učitelje in vzgojitelje vzpodbuja, naj se v učnem procesu 
bolj poglobljeno posvetijo tudi kulturni in naravni dediščini. Velik faktor pri tem predstavlja 
učiteljeva ustvarjalnost. Pri projektu si želijo večjega sodelovanja med pedagoškimi delavci in 
dediščinsko stroko. Kot drugo pomembno področje tega projekta pa je spodbujanje različnih 
institucij, muzejev, galerij, arhivov, knjižnic ter društev, da priskrbijo in pripravijo programe 
za te ciljne skupine (Gorenc, 2018). V projektu sodeluje trenutno že 483 organizacij, med 
drugim so to različni zavodi s področja kulture, občin, krajevnih in vaških skupnosti, različna 
društva, vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole in fakultete, knjižnice in turistične organizacije 
(prav tam, 2018). 
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II EMPIRIČNI DEL 

7 Opredelitev raziskovalnega problema 
Ob predpostavki, da je pojem furmanstvo v 4. in 5. razredu osnovne šole zelo slabo poznan, 
smo si v magistrskem delu zastavili raziskovalni problem, kako učencem približati pojem 
furmanstvo in pokazati pomen le-tega za Rakek in njegovo okolico. 

Primerjali bomo preteklost in sedanjost. Pojem furmanstvo in z njim povezane vsebine (obrti, 
gospodarstvo, vpliv na življenje ljudi, delo ljudi nekoč in danes, vpliv na okolje, ipd.) bomo 
poskušali umestiti v učni načrt, in sicer pri predmetu Družba v 4. in 5. razredu osnovne šole. 
Furmanstvo in z njim povezana kulturna dediščina bodo za učence predstavljali nova znanja in 
boljše razumevanje same kulturne dediščine, predvsem pa bolj poglobljeno poznavanje 
domačega kraja. 

7.1 Cilji in raziskovalna vprašanja 
C1: Preučili smo razvoj furmanstva na Rakeku in njegovi okolici. 
C2: Preverili smo poznavanje furmanstva v 4. in 5. razredu osnovne šole. 
C3: Pripravili, izvedli in evalvirali smo primer učne priprave ter sestavili načrt učne poti za 5. 
razred osnovne šole. Pripravili predloge in izhodišča za delo v 4. razredu na temo furmanstva. 
 
RV1: Kaj od snovne in nesnovne kulturne dediščine povezane s furmanstvom na Rakeku je 
ohranjenega v lokalnem okolju? 
RV2: Kateri so razlogi za razvoj in propad furmanstva na Rakeku in okolici? 
RV3: Kakšno je predznanje in poznavanje pojma furmanstvo učencev 4. in 5. razreda na 
osnovni šoli Rakek? 
RV4: Kako tematiko furmanstva približati učencem 4. in 5. razreda pri predmetu družba? 

 Metode in raziskovalni pristop 
V samem teoretičnem delu bomo uporabili opisno (deskriptivno) metodo, v empiričnem delu 
pa raziskovalno metodo intervjujev in anketiranja. Raziskovalni pristop intervjujev bo 
kvalitativen, anketnega vprašalnika/preizkusa pa kvantitativen. 

 Vzorec  
Uporabili smo neslučajnostni vzorec. V izpolnjevanje anketnega vprašalnika/preizkusa so bili 
vključeni učenci 5. b razreda Osnovne šole Jožeta Krajca na Rakeku. 
Za potrebe intervjuja smo uporabili namenski vzorec treh intervjuvancev, ki so poznavalci 
furmanstva na območju Rakeka. Učno pot smo izvedli z učenci 5. b razreda. 

 Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke za teoretični del magistrskega dela smo pridobili v strokovni literaturi. Sestavili smo 
anonimni anketni vprašalnik/preizkus, ki smo ga, ob soglasju staršev, osebno razdelili učencem 
5. b razreda in jih prosili za sodelovanje v raziskavi oz. učnem listu. Zanimalo nas je njihovo 
poznavanje (predznanje) obravnavane teme, zato smo anketiranje/preizkus izvedli pred izvedbo 



 

42 

učne ure in učne poti. Vprašanja na anketnem vprašalniku/preizkusu so bila odprtega in 
zaprtega tipa. 

Sestavili smo podrobno učno pripravo ter načrt učne poti po Rakeku in njegovi okolici. Na sami 
učni poti so učenci dobili razširjen anketni vprašalnik/preizkus, ki so ga tekom učne poti 
izpolnjevali. Rezultate slednjega smo kasneje primerjali z rezultati prvega anketnega 
vprašalnika/preizkusa, ki so ga izpolnjevali v šoli. Evalvacija je bila narejena na osnovi 
opazovanja z udeležbo in na podlagi zbranih mnenj učencev ter rešenih preizkusov. 

Neslučajnostni, nestrukturiran, globinski intervju smo opravili z gospodom Tonetom Urbasom, 
bivšim občinskim sodnikom in poznavalcem zgodovine teh krajev, čigar oče je bil tudi furman, 
z gospodom Francem Perkom, pisateljem, ki je o Rakeku in ostalih bližnjih krajih napisal vrsto 
knjig, in na koncu z gospo Ano Troha, prebivalko Babnega Polja, katere oče je bil furman. 
Intervjuji so bili poizvedovalno-raziskovalni. Intervjuvanci so bili predhodno obveščeni, da se 
bo z njimi opravil intervju. Razložen jim je bil namen raziskave. Pripomočki, ki smo jih 
uporabili za intervjuje, so bili mobilni telefon (diktafon), s katerim smo intervjuvance posneli 
in zvezek ter pisalo, s katerim smo si slišano zapisali. 

 Postopki obdelave podatkov 
Analizirali in ovrednotili smo rezultate anketnega vprašalnika/preizkusa, jih predstavili opisno 
ter jih prikazali grafično in tabelarično. Odgovore intervjujev smo posneli in naredili prepis, ki 
je v predelani, knjižni obliki.  

Po izvedbi smo evalvirali izpeljano učno pot. Preverili smo njeno primernost za ciljno skupino 
(4./5. razred). Poudarek je bil na vidiku same privlačnosti in pestrosti učne poti, pomemben pa 
je bil tudi aspekt varnosti izvedbe. Pridobljene podatke smo analizirali, predstavili ugotovitve 
in podali predloge za izboljšavo. 
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8 Intervjuji 
Izvedli smo tri intervjuje, ki so predstavljeni v prilogah k magistrskemu delu, zanimivosti in 
spoznanja po opravljenih intervjujih pa so predstavljena v nadaljevanju. 

8.1 Intervju z g. Tonetom Urbasom 
Na kaj prvo pomislite ob besedi furman? 
V teh naših koncih so bili furmani po navadi kmetje, ki niso imeli velike kmetije. Kot dodaten 
zaslužek so se ukvarjali s tovorjenjem svojega ali tujega blaga, naj bo to les, seno. Furmanstvo 
se je v našem koncu razvilo predvsem po letu 1857, ko je bila narejena železnica  
Ljubljana–Trst. Prej za to ni bilo potrebe. Prej so furali samo iz gozdov na velike žage kot npr. 
v Starem trgu, predvsem iz gozda do žag. Pravo furmanstvo (prevozništvo), pri katerem je bilo 
treba les nekam pripeljati in prodati, se je začelo z graditvijo železnice. Hlodovine se ni toliko 
vozilo. Predvsem se je vozilo deske. 

Pred samim intervjujem ste omenili, da sami raziskujete določen vidik furmanstva, ki še 
ni bil dobro obdelan. 
Res je, neka stvar pa mislim, da še ni bila dodobra obdelana, in sicer pluženje. Včasih, ko še ni 
bilo motornih plugov, so za pluženje uporabljali konje. Spominjam se primera iz Rakitne, ko je 
6 parov konj s plugom plužilo cel dan po tamkajšnjih vijugastih cestah. Tudi to je bila neka 
posebna oblika furmanstva, ki pa ni dolgo živela. Ta oblika se je pojavila po drugi svetovni 
vojni, saj pred njo ni bilo potrebe, ni bilo še avtobusov, avtomobilov. Za prevoz lesa so pozimi 
uporabljal sani. 

Ko govorimo o furmanstvu, bi lahko zraven umestili tudi Martina Krpana? 
Sol je bila monopol med Benečani in Avstrijci. Če je bil monopol, je to država pobirala kot 
davek. Avstrijci so izdali listino, s katero je tovorjenje soli postalo legalno. To sol so nosili tudi 
proti Cerknici. Od Cerknice naprej pa so razpošiljali sol po okoliških vaseh. Ko govorimo o 
Martinu Krpanu, govorimo o neke vrste tovorništvu, kontrabantu (na lepše povedano 
tihotapstvu). Lahko bi se reklo tudi, da je bil Krpan neke vrste furman. Kar pa se tiče samega 
Krpana, pa lahko povem, da ideja Martina Krpana ni samo tovorništvo in kontrabant, ampak 
slednji pooseblja moč slovenskega naroda, čeprav kot izmišljen lik. V to, zakaj naj bi bil to 
fikcijski lik, pa se ne bi spuščal. 

Kaj od snovne kulturne dediščine furmanstva je še ohranjenega v teh krajih? Kaj bi si 
lahko z učenci ogledali?  
Ohranjenega ni veliko, lahko bi rekel celo, da skoraj nič. Na temo furmanstva se v teh krajih 
pogreša kakšen manjši muzej oz. bolje dokumentirana in urejena zbirka furmanstva. Ljudje, ki 
so o tem vedeli povedati več, so že preminili. Kovačije, kjer so se furmani ustavljali, so že 
zdavnaj zaprte in nedelujoče. Ostali so le kakšni drobci, kot npr. podkve, jermeni, deli vozov, 
kolesa ipd. Vendar tudi to imajo ljudje nekje pospravljeno oz. je bilo pozabljeno. Na temu 
območju je bilo veliko furmanskih gostiln, ki pa so danes tudi spremenile zunanji videz. Nekaj 
zgodovine pa se lahko najde na Rakeku v gostilni Furman. Seveda pa je tu še rakovška 
železnica. Še največ bi se lahko našlo kakih starih slik. 

Velikokrat v literaturi zasledimo izraz forajtanje, na kaj točno se nanaša? 
Tovorjenje blaga po ravnini furmanom ni predstavljalo problema. Ker pa je kraški relief valovit 
in razgiban, so posledično furmani imeli kar velike preglavice, ko so morali tovor furati v 
klanec. Tu so priskočili na pomoč lokalni kmetje, ki so furmanom posodili vola, par volov ali 
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več, tudi konje. Zaradi snega je bilo forajtanje pozimi še posebno oteženo. Zgodilo se je, da je 
pri forajtanju pomagala tudi cela vas, da se je tovor prepeljal naprej. 

Kakšen vpliv ima izgradnja železnice na Rakek in samo furmanstvo? 
Na Rakeku je bilo svoj čas skladišče lesa, furmani so v trumah furali les, ga raztovarjali in 
nalagali na vagone. Eden izmed začetnih krajev za prevoz lesa je bil npr. Milanov Vrh, to je 
bila industrijska naselbina z žago (na Hrvaškem, nad krajem Prezid), kjer so les obdelali v dile, 
te pa so potem furmani prepeljali čez Loško dolino do Cerknice in naprej do Rakeka. Žaga na 
Milanovem vrhu je bila za furmane pomemben vir zaslužka. Rakek je bil do dograditve 
železnice v bistvu nepomemben kraj. Kraj se je začel širiti in pridobivati vse več ljudi ravno z 
železnico, posledično se je okrepilo tudi furmanstvo (na krajše razdalje), na daljše (tovorjenje 
blaga proti Trstu) pa je začelo zamirati. 

8.2 Intervju z g. Francem Perkom 
Po spominih Franca Perka - furmanska pot  
Furmanska pot je šla iz Dunaja na Trst, prek Logatca do Laz, pa čez Planinsko polje vse do 
Planine, do Strmce in Studena. Ker je bila pot čez Planinsko polje velikokrat poplavljena, so 
povezali Planino, Ivanje selo in Unec. Po stari poti od Unca do Postojne so si furmani pomagali 
s forajtanjem oz. priprežništvom, da so težke vozove lahko potisnili čez griče.  
Za Rakek in okoliš pa je bolj znana furmanska pot, ki je potekala predvsem preko Loške doline 
do Rakeka. Rakek je bil svoj čas pomembna železniška postojanka, celo poštne kočije so od 
Rakeka potovale do Kočevja po stari poti, ne po tej, ki jo poznamo danes. 
Izpostavil pa bi lokalen primer furmanstva. Zraven Rakeka je zelo lepa naravna znamenitost 
Rakov Škocjan. Prav s tu so trije lokalni furmani (Primožič Lojz – Hladov, Stržajev Janez, 
Mrkušev Dane) svoj čas pripravljali les (Jelinčičeva žaga) in ga potem natovorili na voz in 
prifurali do Rakeka. Na žalost o tem ni ostalo niti ene fotografije. 

Kaj od snovne kulturne dediščine furmanstva je še ohranjenega v teh krajih? Kaj bi si 
lahko z učenci ogledali?  
Od kulturne dediščine furmanstva je ostalo zelo malo. Najdejo se kakšni ostanki vozov, 
predvsem kolesa, jermeni, podkve, pa tudi te stvari so se porazgubile oz. so bile pozabljene. 
Nekaj je še slikovnega gradiva, ki pa je tudi okrnjeno. Furmanstvo je bila res zelo pomembna 
dejavnost v teh krajih, neke vrste tradicija, realnost pa je takšna, da o tej gospodarski dejavnosti 
na žalost ni bilo ohranjenega veliko. Kot primer, Rakek danes delimo na zgornji in spodnji 
Rakek. Spodnji Rakek velja za starejši del, zgornji del pa je novejši. V času furmanstva na 
območju novejšega Rakeka ni bilo naselja, so bila na levem in desnem delu ceste skladišča lesa 
in posamične hiše. Danes je tam vse pozidano, vse betonsko. O ogromnih količinah lesa, ki je 
bil skladiščen na Rakeku, ni ne duha ne sluha. Nekaj pa je vseeno fotografij, ki pričajo o 
furmanstvu. 

Mislite, da bi se za obuditev in za ohranjanje kulturne dediščine furmanstva in dejavnosti 
v povezavi z njim, lahko na Rakeku za učence sestavilo in izpeljalo učno pot? 
Potencialno je na Rakeku še nekaj točk, kjer bi izvedli učno pot, je pa veliko materialnih zadev 
bilo uničenih oz. ni ohranjenih. Oprli bi se lahko na železnico, na še delujočo gostilno Furman, 
ogledali bi si lahko ostanke furmanskih gostiln iz preteklosti. Več potencialnih točk bi se našlo 
širše. Vendar za potrebe učne poti po Rakeku to verjetno ne bi bilo izvedljivo. Kljub temu da 
na Rakeku ni več veliko ohranjenega, pa bi se dalo učencem na kak izviren način vseeno 
predstaviti to pozabljeno obdobje furmanstva. 
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8.3 Intervju z ga. Ano Troha 
Ste hči furmana. Kaj vam je od časov furmanstva ostalo v spominu? 
Moj oče je bil kmetovalec, ob kmetovanju pa se je ukvarjal tudi s furmanstvom, predvsem 
zaradi dodatnega zaslužka. S tem je lahko preživljal številčno družino, saj sama kmetija ni 
nudila dovolj. Zaradi furmanstva je bilo naše življenje bolj znosno, lepše. 
Oče je fural hlodovino in deske iz Milanovga vrha vse do Rakeka. Je tudi brat pokojnega 
gostilničarja v Jermendolu. Očetov brat je imel v lasti furmansko gostilno, ki jo je pomagal 
graditi tudi moj oče. Ta gostilna je bila zelo obiskana. 

Kdaj se je oče začel ukvarjati s furmanstvom? 
Oče se je s furmanstvom največ ukvarjal pred drugo svetovno vojno, pa tudi po njej, vendar vse 
manj, saj se je promet počasi motoriziral. So pa »furali« tudi pred prvo svetovno vojno. 

Se mogoče spominjate običajnega dne, ko je vaš oče šel na »furo«? 
Oče je že ob enih zjutraj nahranil konje. Ti so predvsem jedli deteljo. Mama mu je pripravila 
žgance z ocvirki in belo kavo. Za sabo mu je včasih dala še kakšo klobasco. Oče je potem 
pripravil konje in ob treh zjutraj odšel na pot do Milanovga vrha, kjer je na voz naložil les ter 
se s polnim vozom vrnil domov, prespal in naslednji dan nadaljeval pot proti Loški dolini in 
naprej do Rakeka. Na Rakeku je bil ob železnici zgrajen kot neke vrste odrček, ki je služil za 
lažje raztovarjanje lesa, predvsem desk in ostale hlodovine. Najprej so raztovorili les na 
posebno določeno odlagališče, potem pa so ta les preložili na vagone. Ko je bilo raztovarjanja 
konec, je oče voz obrnil in se odpeljal domov. Celotna pot mu je vzela dva dni. 

Se je vaš oče posluževal priprežništva oz. forajtanja? 
Sam se tega ni posluževal, ker je imel zanesljiva konja, Miškota in Prama. Bila sta srednje rasti, 
zelo močna, dobro rejena. Oba konja je uporabljal tudi za kmetovanje. 

Kakšni so bili vozovi? Kje pa je vaš oče dobil voz?  
Uporabljal se je parizar. Za parizarja je bilo značilno, da je imel na kolesih široke šine. 
Uporabljal se je predvsem za mehka, močvirnata tla, ko so šli po krmo v jezero, da se ni vdiralo. 
Oče je uporabljal tudi tajsl, ta voz je bil namenjen za drva ali pa prevoz gnoja. Oče je imel doma 
tri vozove, za različne priložnosti. 
V Pudobu je včasih delal kolar, ki je izdeloval kolesa in vozove. Tam je oče kupil svoj voz. 

Kolarstvo? 
Da, tako se je imenoval obrtnik, ki je izdeloval kolesa, po domače smo jim rekli »kula«, iz tega 
izhaja kolarstvo. 

Kako pa je bilo s furmanstvom pozimi? 
Pozimi se je namesto voza uporabljalo sani. Ker je v teh koncih ponavadi zapadlo veliko snega, 
se je s sanmi dobro vozilo. Se pa je velikokrat zgodilo, da ga je bilo toliko, da so cele vasi 
pomagale pri odmetavanju. 

Za tovor, ki ga je oče peljal, sta bila dovolj dva konja? 
Dovolj, ker je bila pot še kar prevozna. Drugače pa je bilo s konji tako, da so imeli ti na sebi 
cam oz. jermen, ki je uravnaval oba konja. Tistega, ki je preveč vlekel in tistega, ki se je šlepal 
in bil len. 
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Kje pa je oče dobil konje? 
Konje so kupovali v Zagrebu. Spomnim se, ko jih je pripeljal domov. Potovanje mu je vzelo 3 
dni.  

Kako pa je bilo z nego konja? 
V Pudobu smo hodili h kovaču podkovat konja, kasneje pa je moj brat kar sam začel s tem, saj 
je imel doma skoraj vse orodje. Sam je imel zelo rad konje. 
Kot zanimivost bi omenila še nekaj. Po navadi je na soboto moj brat s kremo za globin (krema 
za čevlje) namazal komate (to je bila podložena vprežna priprava, ki se jo je dalo konju okoli 
vratu). No, brat je uporabil kar dva globina, da je vse komate namazal in še dodatno očistil. S 
konji je šel velikokrat v breg in je s sirkavo krtačo (krtačo za ribanje tal) očistil kopita in jih 
namazal z lizolom (razkužilom), da so bili vsi konji zdravi. Ti so se kar svetili. Najprej je očistil, 
konje, potem pa se je šel še sam umit. 

Kaj vse je prevažal vaš oče? 
Prevažal je predvsem bale sena, hlodovino in deske, Prevažal je predvsem do Rakeka. Doma 
smo velikokrat rekli, da gre na »štacjon«. Danes bi rekli, na postajo. 

Zakaj seno? 
Veliko sena je šlo v Dalmacijo, tam je bila velikokrat suša, potrebe po senu pa so bile velike. 
Seno pa je koristila tudi zadruga. 

Kakšen les so prevažali? 
Predvsem jelov in bukov les. 

Kako pa je bilo s plačilom za opravljeno delo? 
Ponavadi je oče hodil do privatnika na Milanov vrh, kjer je pobiral les. Privatnik mu je 
izplačeval ponavadi na mesec oz. kakor so se dogovorili. Običajno se je merilo prevoženo pot. 
Kolikor je prevozil, toliko je bil plačan. Stroške prevoza si je moral furman kriti sam. Plačilo 
so bili dinarji. Oče je od furmanstva toliko zaslužil, da smo pri desetčlanski družini vsi dostojno 
živeli. Glavno pa je bilo seveda kmetijstvo. 

Kaj je bil furman opravljen? 
Nosili so dolge spodnjice, domače flanelaste štumfe (nogavice), površnik (podobno današnjim 
bundam), ki je bil dobro podložen, rokavice in klobuk. 

Kakšno hrano in pijačo so dobili furmani v gostilni? 
Ponavadi so za furmane kuhale ženske, na meniju se je ponavadi znašla kakšna kuhana 
koleraba, narezana domača salama ipd. Od pijač so pili pa velikokrat geruš, to je bila žgana 
pijača, podobna šnopcu. Spomnim se, da smo otroci v gostilni dobili malinovec. 

Ta čas, ko je bil oče na furi, kaj ste počeli vsi ostali, ki ste ostali doma? 
Oh, dela ni nikoli zmanjkalo, potrebno je bilo nahraniti živino, okopati njivo in ostalo. Doma 
smo imeli 10 glav živine in vsaj en par konjev. Krave so nam dale mleka, ki smo ga oddajali 
naprej v zbiralnico mleka v našem kraju. To mleko so potem odpeljali naprej, uporabilo se ga 
je za izdelavo sirov in drugih mlečnih izdelkov. S tem smo tudi nekaj zaslužili. Imeli smo tudi 
ovce, ki smo jih imeli za volno. Iz volne se je izdelovalo tudi punčke za otroke. 
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Ali so na pot hodili tudi otroci furmanov? 
Ja, moj brat, ko je bil še majhen fantek, je hodil z očetom, mama ga je posadila na zadnjo premo 
(zadnji del voza, pri zadnjih kolesih), tam je oče natlačil veliko vrečo iz žaklovine. V vreči je 
bilo seno, na njej pa je sedel brat. 

Se spomnite mogoče kakšnih furmanskih ukazov oz. povelj za konje, kaj so govorili oz. 
uporabljali furmani? 
Furmani so ponavadi pri sebi imeli gajžlo (bič). Oče je velikokrat ošvrknil konja oz. udaril po 
tleh ter izgovoril komando. Spomnim se besed: bistahar, kar je pomenilo za konja levo, hout, 
povelje za desno, in ueha, kar je pomenilo stop. 

Je bilo med furmani kaj rivalstva, kdo bo peljal tovor? 
Dogajalo se je marsikaj, so se tudi stepli. Veliko je bilo tudi alkoholizma, saj so se furmani 
pogosto ustavljali v gostilnah ob cesti, zato se jih je v tistem času tudi prijelo ime furmanske 
gostilne. 

Vpliv furmanstva na druge gospodarske dejavnosti. 
Zaradi furmanstva so prišli na svoj račun različni obrtniki, kovači, kolarji, zotlarji, jermenarji 
ipd. Furmanstvo je za sabo potegnilo veliko. Na račun furmanstva so bogateli gostilničarji, na 
mitnicah so pobirali davek za uporabo ceste, denar pa je šel v popravilo cest, bogateli so 
privatniki, lastniki žag, skladišč tovora, na račun je prišlo kmečko prebivalstvo, ki si je z 
dodatnim zaslužkom lahko opomoglo, privoščilo kaj več oz. vsaj shajalo čez teden, mesec, leto. 

Kaj so po vašem razlogi za propad furmanstva? 
Furmanstvo je tonilo v pozabo predvsem zarad motorizacije prometa. Tovornjak je tovor 
pripeljal v krajšem času pa tudi več se je dalo naložiti nanj. Eden od razlogov, zakaj je moj oče 
nehal furat, pa je tudi požig industrijskega območja na Milanovem vrhu. Slednjega so požgali 
Italijani. To je bil industrijski obrat, kjer je bila žaga, okoli nje pa so zgradili manjše hiške, kjer 
so delavci spali. Furmani so tam prenočili imeli pa so tudi skupne prostore z jedilnico in 
kuhinjo. 

Ali se vam zdi smiselno, da se o furmanstvu seznanijo učenci v šolah, predvsem v 
območjih, kjer je bilo furmanstvo zelo aktualno? Kaj mislite o izvedbi učne poti oz. delu 
na terenu? 
Vsekakor, čisto kot primer: saj otrok ni kriv, da ne ve, kaj točno je npr. rž ali ječmen. V šolah 
je premalo oprijemljivega znanja oz. učenja. Učenci bi morali hoditi več ven, npr. na kmetijo, 
si ogledati, kako se neka stvar izdela, neko delo opravi. Kako se je to počelo nekoč, kako danes, 
da učenec dobi občutek, da primerja, kako je bilo življenje nekoč. 
Kako poenostavljeno in hkrati zakomplicirano življenje je danes! Mislim, da manjka 
praktičnega pouka, oprijemljivega pouka, ne samo učenja po knjigah. Kakor sem omenila rž in 
ječmen, tako bi se lahko v šolah tudi več slišalo o pomembnih dejavnostih iz pretekle 
zgodovine, med njimi tudi o furmanstvu. 

Bi za konec še kaj dodali v zvezi s furmanstvom? 
Furmanstvo je bilo kar težaško delo, pot ni bila brez nevarnosti, veliko je bilo lumparij, furmane 
se je ropalo, potem je bilo tu veliko alkoholizma s strani furmanov, živina je obolevala. 
Furmanstvo se je v teh koncih posredno razvilo predvsem zaradi bogatih gozdov, Slovenija je 
zelena dežela, zato ni čudno, da so ljudje v preteklosti, pa tudi danes poskušali izkoristiti 
naravno danost, se pravi les. 
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8.4 Analiza intervjujev 
V prvem intervjuju smo podrobneje spoznali življenje furmanov z raziskovanega področja. 
Informacije, ki smo jih pridobili v intervjuju, smo primerjali s proučevano strokovno literaturo. 
Poleg že raziskanega o furmanstvu, nam je govorec izpostavil še določen vidik furmanstva, ki 
pa v strokovni literaturi ni bil dobro raziskan, in sicer pluženje ter uporaba sani. Izvedeli smo, 
da bi Martina Krpana tudi lahko umestili med neke vrste furmane, čeprav je bil sam bolj znan 
kot tovornik oz. kontrabantar (tihotapec). Izpostavljena je bila tudi ideja o Martinu Krpanu, da 
ni bil samo tovornik in kontrabantar, temveč je slednji poosebljal moč slovenskega naroda, 
čeprav kot domnevno fikcijski lik. Na vprašanje o ohranjeni snovni kulturni dediščini v 
raziskovanem kraju in njegovi okolici smo prišli do spoznanja, da v le-tem ni več veliko 
ohranjenega. Veliko tega je bilo uničenega, izgubljenega oz. pozabljenega. Ohranjeno je ostalo 
predvsem slikovno gradivo in nekateri manjši furmanski predmeti kot npr. jermeni, podkve, 
kolesa vozov idr. Prav tako smo prišli do spoznanja, da na temo furmanstva na raziskovanem 
področju primanjkuje dokumentirane in urejene zbirke kot tudi muzeja obravnavane furmanske 
tematike. Izvedeli smo, na kaj se nanaša pojem forajtanje in kako pomemben vpliv je imela 
izgradnja železnice za razvoj Rakeka. 
V drugem intervjuju smo izvedeli podatke o nekdanjih furmanskih poteh, kje so potekale in 
kako so se povezovale. Izpostavljen je bil lokalni primer furmanstva, ki je potekal na relaciji 
Rakov Škocjan–Rakek. Tudi v tem intervjuju se nam je potrdilo, da je od snovne kulturne 
dediščine furmanstva ostalo ohranjenega zelo malo. Pridobili smo podatke o tem, kakšen je bil 
Rakek v času furmanstva. Na koncu intervjuja smo spoznali, da je na Rakeku ostalo ohranjenih 
še nekaj točk, po katerih bi lahko izvedli učno pot. Čeprav je v okolici Rakeka še več možnih 
učnih točk, pa smo zaradi logističnega podviga to opustili. 
V tretjem intervjuju smo »iz prve roke« pridobili zanimive podatke o življenju furmana, saj je 
bila govornica potomka enega izmed njih. Izvedeli smo, da se je družina začela ukvarjati s 
furmanstvom zaradi dodatnega zaslužka in preživljanja številčne družine. Tudi preostali 
sorodniki so bili vključeni v to opravilo. Eden izmed sorodnikov je imel v lasti tudi furmansko 
gostilno. Prav tako smo izvedeli, kako je izgledala običajna »fura« furmana, kako se je opravil, 
kaj je jedel, kako se je odvijala njegova pot in kako je bilo delo plačano. Izvedeli smo tudi, kje 
je furman lahko kupil voz in kakšno vlogo je imel za furmane kolar. Ugotovili smo, kakšna je 
razlika med vozom parizarjem in tajslom. Razložena nam je bila vloga sani pozimi in cama oz. 
jermena pri konjih pri vleki tovora. Izvedeli smo tudi, kje se je kupovalo konje, kakšna je bila 
nega samega konja, kaj vse so ti konji prevažali ter kam so vozili tovor. Spoznali smo, da so 
otroci že kot zelo majhni lahko šli na »furo« oz. pomagali pri »furanju« in spoznali različna 
furmanska povelja. Furmanstvo je pripomoglo k razvoju različnih obrti, razvoja cestne 
infrastrukture, širjenja tovarn, skladišč ipd. in je na njegov račun veliko ljudi živelo bolje kot 
sicer. Seznanili smo se z razlogi za propad furmanstva, katerih glavni je bila povečana 
motorizacija prometa. Na koncu pa smo od sogovornice pridobili zanimiva razmišljanja glede 
izvedbe učne poti, praktičnega dela in dela na prostem. V šolah je v preveliki meri izraženo 
faktografsko znanje, primanjkuje pa nekega oprijemljivega znanja in več zanimanja za 
ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Furmanstvo je bilo težaško delo, s številnimi 
nevarnostmi, prinašalo pa je zadosten zaslužek, s katerim je lahko družina lažje preživela. Za 
razvoj furmanstva je v veliki meri zasluženo naše neprecenljivo bogastvo, gozdovi, ki jih v 
zeleni Sloveniji ne manjka. 
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9 Začetni anketni vprašalnik/preizkus 
FURMANSTVO 
Pozdravljen/a,  
sem Aljaž Mulec, študent razrednega pouka. Raziskujem pomen furmanstva v okolici Rakeka. 
Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni za namene magistrskega dela. 
Prosim te, da odgovarjaš iskreno. 
Za sodelovanje se ti že v naprej iskreno zahvaljujem! 

Obkroži. 

SPOL:       M     /     Ž 

RAZRED:     4.     /     5. 

 

1. Kaj je furmanstvo? 
________________________________________________________ 

 
 

2. Opiši, kako so skozi Rakek v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, ljudje 
prevažali tovor.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. Poveži naslednje pojme z opisom. 
 
ŠPAGA                       lesena deska 
OŠIERATI                 prevažati 
ŽLAJFATI                 naramnica 
KIETNA                     tihotapiti 
FURATI                     nadeti živali opremo za vožnjo z vprego 
ŠVERCATI                bič 
GAJŽLA                    veriga 
ŠIRE                           vrvica 
ŽAGANCA                zavirati 
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4. Oglej si sliko. Opiši, kaj predstavlja (v 3 povedih). 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Zakaj je furmanstvo zamrlo? Izberi dva odgovora.  

a) Pomanjkanje lesa in drugih surovin za prevoz. 
b) Uporaba novih prevoznih sredstev – železnica. 
c) Primanjkovanje živine (konjev in goveda). 
d) Uporaba novih prevoznih sredstev – avtomobili. 
e) Nove generacije otrok niso pokazale zanimanja za furmanstvo. 

 
6. Kje si za furmanstvo prvič slišal? 

a) Doma. 
b) V šoli. 
c) ___________________ 
d) Do danes še nisem slišal za furmanstvo. 

 
7. Kaj bi o furmanstvu rad izvedel? 

________________________________________________________________ 

8. Je tema furmanstvo zate zanimiva? 
a) DA, ker ___________________________________________________ 
b) NE, ker ___________________________________________________ 
c) Ne vem.    
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9.1 Anketni vprašalnik/preizkus - Furmanska učna pot po 
Rakeku 

Pozdravljen/a furman/ka! Sem Brihta, navihan konjič furmana Furija in rabim 
tvojo pomoč. Pred teboj je kratek delovni list z zemljevidom. Na poti sem pustil 
sledi, ki te vodijo do mene in še naprej. Kaj pa se skriva na koncu? Srečno!  

1. Tekom poti označuj prehojeno pot. S številko pa označi postajo, kjer je skrit 
namig.  

 

2. Kaj je furmanstvo? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Opiši, kako so skozi Rakek v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, ljudje 
prevažali tovor. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4.  Poveži naslednje pojme z opisom. 
ŠPAGA                       zavirati 
OŠIERATI                 prevažati 
ŽLAJFATI                 naramnica 
KIETNA                     tihotapiti 
FURATI                     nadeti živali opremo za vožnjo z vprego 
ŠVERCATI                bič 
GAJŽLA                    veriga 
ŠIRE                           vrvica 
ŽAGANCA                lesena deska 

 
5.  V gostilni Furman si oglej in potem zapiši nekaj starejših predmetov, ki bi 

lahko nakazovali na pretekle furmanske čase: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

6.  Oglej si sliko. Opiši, kaj predstavlja (v 3 povedih). 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Zakaj je furmanstvo zamrlo? Izberi dva odgovora.  
f) Pomanjkanje lesa in drugih surovin za prevoz. 
g) Uporaba novih prevoznih sredstev – železnica. 
h) Primanjkovanje živine (konjev in goveda). 
i) Uporaba novih prevoznih sredstev – avtomobili. 
j) Nove generacije otrok niso pokazale zanimanja za furmanstvo. 
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8. V kolikšni meri se strinjaš s trditvama? (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – se ne morem opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 
strinjam) 

Trditev Stopnja strinjanja 

1. Za ohranjanje kulturne dediščine kraja, v 
katerem živim, se mi zdi pomembno, da 
se v šoli učim tudi o temah, kot je 
furmanstvo. 

1 2 3 4 5 

2. Vsebino sem si lažje zapomnil/a in mi je 
bila zanimivejša, ker smo se učili na 
terenu. 

1 2 3 4 5 

 
9. Napiši, kaj ti je/ni bilo všeč pri pouku o furmanstvu. 

 Pouk o furmanstvu v šoli Učna pot po Rakeku in okolici 

Kaj ti je bilo 
všeč? 

 

 

  

Kaj ti ni bilo 
všeč?  

 

 

  

10.  Je tema furmanstvo zate zanimiva? 
d) DA, ker ___________________________________________________ 
e) NE, ker ___________________________________________________ 
f) Ne morem se odločiti.    

 
11.  Bi ti bil/a furman, če bi živel/a v času furmanstva? 

a) Da, ker _____________________________________________________ 
b) Ne, ker _____________________________________________________ 
c) Ne morem se odločiti. 
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10  Analiza anketnih vprašalnikov/preizkusov 
Pri izvedbi anketnih vprašalnikov nas je zanimalo učenčevo predznanje, ki smo ga preverili z 
začetnim anketnim vprašalnikom oz. preizkusom. Nato smo z učenci izvedli dve učni uri, ki sta 
bili sestavljeni iz frontalnega pouka, dela z drsnicami in dela po skupinah. 
Namen drugega (končnega) anketnega vprašalnika oz. preizkusa je bil preverjanje njihovega na 
novo pridobljenega znanja, ki smo ga primerjali z začetnim. Učenci so dobili končni anketni 
vprašalnik oz. preizkus na začetku učne poti in ga reševali do samega zaključka. Samemu 
končnemu anketnemu vprašalniku-preizkusu so bila priložena tudi vprašanja za evalvacijo 
učnega procesa v šoli in učne poti po Rakeku. Pridobljeni podatki so predstavljeni tabelarično. 
Vprašanja na anketnem vprašalniku/preizkusu so bila odprtega in zaprtega tipa. 

Opombe 
- Zaradi lažje predstavitve rezultatov so podobni odgovori učencev združeni (npr. »Je 

prevažanje« je združeno v odgovor »Prevozništvo«).  
- Interpretacija rezultatov je sprotna. Tako smo hkrati primerjali odgovore učencev 

začetnega in končnega anketnega vprašalnika/preizkusa. 
- Generično se uporablja moška oblika »učenec« za moški in ženski spol. 

10.1  Primerjava odgovorov začetnega in končnega anketnega 
vprašalnika/preizkusa 

Tabela 4: Struktura anketirancev po spolu 

SPOL f f (%) 
Dečki 9 50,0 
Deklice 9 50,0 
Skupaj 18 100,0 

Vzorec predstavlja 18 učencev 5. razreda Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek. Polovica učencev 
je bilo dečkov (9) in polovica deklic (9). 

Tabela 5: Kaj je furmanstvo (začetni vprašalnik?) 

Odgovori učencev Število odgovorov 
Prevažanje tovora/blaga. 10 
Prevozništvo. 3 
Delo iz starih časov. 1 
Prevoz lesa z vozovi. 1 
Bili so furmani na vozovih in prevažali tovor – stari časi. 3 
Neodgovorjeno vprašanje. 0 
Skupaj 18 

Na vprašanje Kaj je furmanstvo? je v začetnem vprašalniku odgovorilo vseh 18 učencev. Skoraj 
vsi učenci (17) so odgovorili, da gre za prevozništvo, pri čemer je bilo nekaj odgovorov bolj 
natančnih. Deset učencev je odgovorilo, da gre za prevažanje tovora/blaga, en učenec je zapisal, 
da gre za prevažanje lesa z vozovi, trije učenci pa so odgovorili, da so furmani nekoč na vozovih 
prevažali tovor. Trije učenci so odgovorili le, da gre za prevozništvo, en učenec pa je bolj 
splošno zapisal, da gre za delo v starih časih. 
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Tabela 6: Kaj je furmanstvo (končni vprašalnik)? 

Odgovori učencev Število odgovorov 
Prevažanje tovora/blaga. 5 
Prevažanje tovora z vozovi. 1 
Prevažanje tovora z vozovi v starih časih. 10 
Je prevoz lesa. 1 
Neodgovorjeno vprašanje. 1 
Skupaj 18 

Pri končnem vprašalniku je na vprašanje Kaj je furmanstvo? odgovorilo 17 učencev. En učenec 
na vprašanje ni odgovarjal. Deset učencev je na vprašanje odgovorilo pravilno, in sicer da gre 
za prevažanje tovora z vozovi v starih časih. Ostali učenci (5) so na vprašanje odgovorili 
pomanjkljivo, in sicer da gre za prevažanje tovora/blaga, 1 učenec, da gre za prevažanje tovora 
z vozovi in še 1 učenec, da gre za prevoz lesa.  

Graf 1: Primerjava pravilnosti odgovorov na 1. vprašanje v začetnem in 2. vprašanje v 
končnem vprašalniku 

 

Tabela 7: Primerjava pravilnosti odgovorov na 1. vprašanje v začetnem in 2. vprašanje v 
končnem vprašalniku 

Odgovori učencev Z Z (%) K K (%) K : Z (%) 
Pravilen odgovor 3 16,7 10 55,6 38,9 
Nepopoln odgovor 15 83,3 7 38,9 -44,4 
Neodgovorjeno vprašanje 0 0 1 5,6 5,6 

* Legenda: Z (začetni vprašalnik), K (končni vprašalnik), K : Z (primerjava odgovorov (v procentih) med končnim in začetnim vprašalnikom) 

Pravilen odgovor na vprašanje Kaj je furmanstvo? je, da gre za prevažanje tovora z vozom v 
preteklih časih. 

Kot je razvidno iz grafa in tabele je bilo v končnem vprašalniku več pravilnih odgovorov, in 
sicer 38,9 % več kot v začetnem vprašalniku in 44,4 % manj nepopolnih odgovorov v primerjavi 
s prvim vprašalnikom. En učenec v drugem vprašalniku ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. 
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Tabela 8: Opiši, kako so skozi Rakek v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, ljudje prevažali 
tovor (začetni vprašalnik) 

Odgovori učencev Število odgovorov 
Prevažali so jih v prikolicah, ročno. 1 
Prevažali s konji in kočijami/vozovi. 6 
Z vozovi in vlaki. 1 
Z živino. 2 
Z vozovi/kočijami. 2 
S furmanstvom. 2 
Z vlaki, vozovi in splavarstvom. 1 
S konji, mulami, vozovi in čolni. 1 
S konji, vozovi in peš. 1 
Neodgovorjeno vprašanje. 1 
Skupaj 18 

Pri drugi nalogi je 9 učencev imelo pravilen odgovor, in sicer, da se je šlo za prevoz blaga s 
konji, kočijami oz. vozovi in tudi preko železnice. Osem učencev je podalo nepopoln, netočen 
oz. pomanjkljiv odgovor. Med slednje se je štel odgovor, da se je prevažalo tovor v prikolicah 
in ročno, da so poleg konj, mul in vozov peljali skozi Rakek tudi s čolni in da je bilo razširjeno 
splavarstvo. Tudi samo kratek odgovor »S furmanstvom.« se je štel kot pomanjkljiv in ne dovolj 
specifičen. En učenec ni odgovarjal na vprašanje. 

Tabela 9: Opiši, kako so skozi Rakek v preteklosti, ko še ni bilo avtomobilov, ljudje prevažali 
tovor (končni vprašalnik) 

Odgovori učencev Število odgovorov 
Z vozovi, konji in voli. 9 
Z vozovi in konji. 5 
Z vozovi. 4 
Skupaj 18 

Pri tretji nalogi končnega vprašalnika (oz. druga na začetnem vprašalniku) je pravilno 
odgovorilo 14 učencev, in sicer, da gre za prevoz z vozovi, konji (in voli). Nepopoln odgovor 
so podali 4 učenci, in sicer, da se je šlo za prevoz z vozovi. Vsi učenci so odgovarjali na nalogo. 
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Graf 2: Primerjava pravilnosti odgovorov na 2. vprašanje v začetnem in 3. vprašanje v 
končnem vprašalniku 

 

Tabela 10: Primerjava pravilnosti odgovorov na 2. vprašanje v začetnem in končnem 
vprašalniku 

Odgovori učencev Z Z (%) K K (%) K : Z (%) 
Pravilen odgovor 9 50 14 77,8 27,8 
Nepopoln odgovor 8 44,4 4 22,2 -22,2 
Neodgovorjeno vprašanje 1 5,6 0 0 -5,6 

* Legenda: Z (začetni vprašalnik), K (končni vprašalnik), K : Z (primerjava odgovorov (v procentih) med končnim in začetnim vprašalnikom) 

Kot je razvidno iz grafa in tabele je bilo v končnem vprašalniku več pravilnih odgovorov, in 
sicer 27,8 % več kot v začetnem vprašalniku, in 22,2 % manj nepopolnih odgovorov v 
primerjavi s prvim vprašalnikom. En učenec v začetnem vprašalniku ni odgovoril na 
zastavljeno vprašanje. 

Tabela 11: Primerjava pravilno povezanih pojmov v 3. vprašanju v začetnem in 4. vprašanju  
v končnem vprašalniku 

Število pravilnih rešitev Z Z (%) K K (%) 
1 rešitev 0 0 0 0 
2 rešitvi 2 11,1 0 0 
3 rešitve 2 11,1 2 11,1 
4 rešitve 4 22,2 0 0 
5 rešitev 1 5,6 1 5,6 
6 rešitev 6 33,3 2 11,1 
7 rešitev 2 11,1 0 0 
8 rešitev 0 0 0 0 
9 rešitev 1 5,6 13 72,2 

* Legenda: Z (začetni vprašalnik), K (končni vprašalnik) 
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Graf 3: Primerjava pravilno povezanih pojmov v 3. vprašanju v začetnem in 4. vprašanju  v 
končnem vprašalniku 

 
Pri tretji nalogi (oz. četrti na končnem vprašalniku) so učenci morali povezati pojme iz levega 
stolpca z ustreznimi razlagami v desnem stolpcu. Pravilnih rešitev je bilo 9. V končnem 
vprašalniku so bili učenci veliko uspešnejši pri povezovanju pojmov kot v začetnem. Kar 13 
učencev je pravilno povezalo vse pojme, kar predstavlja 72,2 odstotka vseh učencev, v 
primerjavi z enim učencem (5,6 odstotka), ki je popolnoma pravilno povezal pojme v začetnem 
vprašalniku. Pri tej nalogi so bili torej učenci 66,6 % uspešnejši pri izpolnjevanju drugega 
vprašalnika. 

Graf 4: Primerjava pravilnosti odgovorov na 4. vprašanje v začetnem in 6. v končnem 
vprašalniku 
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V začetnem vprašalniku so vsi učenci opisali, kaj predstavlja slika. Devet učencev je pravilno 
opisalo sliko in pri tem uporabilo vsaj tri povedi, kot je bilo zapisano v navodilih. Osem učencev 
je pravilno, vendar pomanjkljivo opisalo sliko, pri čemer jih večina ni upoštevala navodila in 
uporabila treh povedi. En učenec je nepravilno odgovoril na vprašanje. Pri končnem 
vprašalniku je bilo pravilnih odgovor več, in sicer 13. Prav tako so tudi tukaj učenci, ki so 
pravilno, a pomanjkljivo opisali sliko (takšni so bili štirje), večinoma neupoštevali navodila 
zapisovanja v treh povedih. En učenec ni opisal slike. 

Tabela 12: Primerjava pravilnosti odgovorov na 4. vprašanje v začetnem in 6. v končnem 
vprašalniku 

Odgovori učencev Z Z (%) K K (%) K : Z (%) 
Pravilen odgovor 9 50.0 13 72.2 22.2 
Nepopoln odgovor 8 44.4 4 22.2 -22.2 
Neodgovorjeno vprašanje 1 5,6 1 5,6 0,0 

* Legenda: Z (začetni vprašalnik), K (končni vprašalnik), K : Z (primerjava odgovorov (v procentih) med končnim in začetnim vprašalnikom) 

Primer pravilnega odgovora na vprašanje Kaj predstavlja slika?: Na sliki vidimo železniško 
postajo. Na njej vidimo železniške tire, vagone, skladovnice lesa, delavce in železniško 
poslopje. 

Kot je razvidno iz grafa in tabele je bilo v končnem vprašalniku več pravilnih odgovorov, in 
sicer 22,2 % več kot v začetnem vprašalniku in 22,2 % manj nepopolnih odgovorov v primerjavi 
s prvim vprašalnikom. Po en učenec v prvem in v drugem vprašalniku ni odgovoril na 
zastavljeno vprašanje. 

Graf 5: Primerjava pravilnosti odgovorov na 5. vprašanje v začetnem in na 7. vprašanje v 
končnem vprašalniku 

 

Pri vprašanju Zakaj je furmanstvo izumrlo? so učenci lahko izbirali med 5 odgovori, med 
katerimi sta bila 2 pravilna in 3 napačni. Tako v začetnem kot končnem vprašalniku so vsi 
učenci izbrali vsaj en pravilen odgovor. V začetnem vprašalniku je pravilno izbralo dva 
odgovora 8 učencev, v končnem pa 5 učencev več (13). Deset učencev je v prvem vprašalniku 
izbralo vsaj en pravilen odgovor, v drugem vprašalniku pa polovica manj, torej 5 učencev. 
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Tabela 13: Primerjava pravilnosti odgovorov na 5. vprašanje v začetnem in na 7. vprašanje v 
končnem vprašalniku 

Odgovori učencev Z Z (%) K K (%) K : Z (%) 
Pravilno rešena odgovora 8 44 13 72.2 27.8 
En pravilno rešen odgovor 10 56 5 27.8 -27.8 
Nepravilno rešena odgovora 0 0 0 0 0.0 

*Legenda: Z (začetni vprašalnik), K (končni vprašalnik), K:Z (primerjava odgovorov (v procentih) med končnim in začetnim vprašalnikom) 
Pravilna odgovora: 

- Uporaba novih prevoznih sredstev – železnica.  
- Uporaba novih prevoznih sredstev – avtomobili. 

Kot je razvidno iz grafa in tabele, je bilo v končnem vprašalniku več pravilnih odgovorov, in 
sicer 27,8 % več kot v začetnem vprašalniku in 27,8 % manj nepopolnih odgovorov v primerjavi 
s prvim vprašalnikom. Nepravilno rešenih odgovorov v začetnem in v končnem vprašalniku ni 
bilo. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so o obravnavani tematiki učenci že bili 
informirani v preteklosti (rezultati začetnega vprašalnika), po odgovorih v končnem 
vprašalniku, pa je razvidno, da so tekom učne ure in učne poti učenci v večini še utrdili 
poznavanje te tematike. 

10.2  Evalvacija dodatnih vprašanj začetnega anketnega 
vprašalnika/preizkusa 

V začetnem vprašalniku smo učencem postavili tudi tri dodatna vprašanja, in sicer kje so za 
furmanstvo prvič slišali, kaj bi o furmanstvu radi izvedeli in ali jih tema furmanstvo zanima. 
Odgovori so predstavljeni spodaj. 

Graf 6: Kje si za furmanstvo prvič slišal? 

 

V začetnem vprašalniku smo učence vprašali, kdaj so se prvič srečali s pojmom furmanstvo. 
Na razpolago so imeli štiri odgovore. Vsi učenci so že slišali za furmanstvo. Večina (72,2 %) 
jih je obkrožila, da so se s furmanstvom prvič srečali v šoli. Štirje učenci so za furmanstvo prvič 
slišali doma, en učenec pa je izbral odgovor »Drugo« in zapisal, da je o furmanstvu prvič bral 
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v turističnem prospektu o Jantarni poti, kjer so omenjeni Furmani. Iz tega je razvidno, da je 
obravnavana tematika že bila slišana v drugem triletju osnovne šole. 

Tabela 14: Kaj bi o furmanstvu rad izvedel? 

Vprašanja učencev Število podobnih oz. enakih vprašanj 
Kako je furmanstvo nastalo? 1 
Kaj so furmani prevažali? 7 
Ali so furmani prevažali tudi živino? 1 
Ali so furmani tihotapili? 1 
Ali je bilo v tistih časih težko živeti? 1 
Kdaj se je furmanstvo začelo? 1 
Kam so peljali tovor? 1 
Učenec ni postavil vprašanja. 5 

Trinajst učencev je postavilo vprašanje. Od tega jih je največ učencev (7) zanimalo, kaj so 
furmani prevažali. Šest učencev je postavilo drugačna vprašanja, kjer jih je na primer zanimal 
nastanek furmanstva, življenje v tistih časih, kraji razvažanja tovora, itd. Pet učencev ni 
postavilo nobenega vprašanja. 

Graf 7: Je tema furmanstvo zate zanimiva? 

 

Pri vprašanju, ali je tema o furmanstvu zanimiva, so učenci lahko izbirali med tremi trditvami, 
pri vsaki pa so lahko podali še razlog za svojo odločitev. Dvanajst (66,7 %)  učencev je 
obkrožilo, da jim je tema zanimiva, dveh učencev tema ni zanimala, štirje pa se niso mogli 
opredeliti. Razlogi, zakaj je bila učencem tema zanimiva, so bili različni: 

- Ker sta bila moja pradedka furmana. 
- Moraš biti močan za prevažanje. 
- Ker se je to dogajalo nekoč in mi je zanimivo. 
- Ker mi je nepoznana tema. 
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Učenca, ki sta izbrala trditev »Ne«, sta zapisala, da jima je tema nezanimiva. Štirje učenci, ki 
so izbrali trditev »Ne vem«, pa niso zapisali nobenega razloga. Po odgovorih lahko sklepamo, 
da je v večini pri učencih obravnavana tematika vzbudila zanimanje. 

10.3  Evalvacija dodatnih vprašanj končnega anketnega 
vprašalnika/preizkusa 

Tabela 15: V kolikšni meri se strinjaš s trditvama? 

Število odgovorov 
 

 
Trditev 

Sploh 
se ne 

strinja
m 

Se ne 
strinja

m 

Se ne 
morem 

opredelit
i 

Se 
strinja

m 

Se 
popolnom

a 
strinjam 

1. Za ohranjanje kulturne 
dediščine kraja, v katerem 
živim, se mi zdi pomembno, 
da se v šoli učim tudi o temah, 
kot je furmanstvo. 

0 3 1 4 10 

2. Vsebino sem si lažje zapolnil 
in mi je bila zanimivejša, ker 
smo se učili na terenu. 

0 1 0 2 15 

Graf 8: V kolikšni meri se strinjaš s trditvama? 

 

Iz rezultatov 1. trditve je razvidno, da se večina učencev popolnoma strinja z vsebino trditve 
(10), sledijo jim 4 učenci, ki se s trditvijo strinjajo, 1 se ne more opredeliti, presenetljivo pa se 
3 učenci s trditvijo ne strinjajo. Tudi pri drugi trditvi se večina (15) popolnoma strinja z 
zapisanim, 2 učenca se samo strinjata, en učenec pa se s trditvijo ne strinja. Iz rezultatov lahko 
sklepamo, da si učenci v večini želijo slišati več na temo lokalne kulturne dediščine. Prav tako 
jim je terenski način izvajanja pouka zanimivejši. 
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Tabela 16: Napiši, kaj ti je/ni bilo všeč pri pouku furmanstva 

 
Odgovori učencev Število 

odgovorov Odgovori učencev Število 
odgovorov 

Vprašanje Pouk o furmanstvu 
v šoli. * Učna pot po Rakeku 

in  okolici. * 

Kaj ti JE 
bilo všeč? 

Delo v skupinah. 3 Lov za zakladom. 2 

Izdelava plakatov. 4 Raziskovanje po 
Rakeku. 3 

Powerpoint 
predstavitev. 1 Obisk furmanske 

gostilne. 1 

Zgodba o furmanih 3 Srečanje s konjem. 2 

Predstavljanje tem o 
furmanstvu. 1 Namigi oz. postaje s 

slikami. 2 

Predstavitev o 
vozovih. 1     

Kaj ti NI 
bilo všeč? / 0 Padal je dež. 3 

*Nekateri učenci niso odgovorili na vprašanje. 

Iz odgovorov lahko sklepamo, da je nekaterim učencem pri pouku v šoli zelo blizu delo, ki 
vključuje izdelovanje plakatov (4) in delo po skupinah (3). Prav tako je nekatere učence 
pritegnila zgodba o furmanih (3), ki je popestrila učni proces. Nekateri učenci so izpostavili 
tudi samo predstavitev na drsnicah (1) in video predstavitev o vozovih (1). Nobeden od učencev 
ni izpostavil stvari, ki bi ga zmotila oz. mu ne bi bila všeč pri učnem procesu v šoli.  

Nekatere učence je navdušila učna pot po Rakeku, saj so odkrivali kotičke Rakeka, katerih niso 
dobro poznali (3). Štirje učenci so izpostavili, da jim je bil najbolj všeč »scavenger hunt« oz. 
lov za zakladom, ko so iskali nove namige po postajah na njihovi učni poti. Enemu učencu je 
bil všeč obisk furmanske gostilne. Trije učenci so izpostavili, da so jih na učni poti zmotile 
deževne razmere. Čeprav je samo občasno rosilo, je to delno oviralo učni proces, saj so se 
delovni listi ob večji nepazljivosti lahko zmočili. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da 
so v večini učenci bili z izpeljanim poukom o furmanstvu zadovoljni. 

Tabela 17: Je tema furmanstvo zate zanimiva? 
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Argumenti, zakaj je bila tema furmanstvo učencem zanimiva, so bili: 
- Je zanimivo. 
- Ker je iz drugih časov. 
- Je bil moj dedek furman. 
- Veliko zanimivosti. 
- Veliko furmanskih gostiln. 
- Je poučno (3 odgovori). 
- Ker smo jo spoznavali na zanimiv način (4 odgovori). 

Učenec, ki mu izbrana tema ni bila zanimiva, je zapisal: 
- Tema mi ni blizu. 

Pet učencev se ni moglo odločiti, ali jim je tema zanimiva ali ne. 
Iz odgovorov na to vprašanje lahko sklepamo, da je večini tema bila zanimiva, predvsem zato, 
ker je bila predstavljena na zanimiv (in hkrati poučen) način in ki bi v drugačnih okoliščinah 
lahko prejela drugačen odziv. Enemu od učencev tema ni bila blizu. Zanimiv je podatek, da se 
5 učencev ni moglo odločiti, ali jim je tema bila zanimiva ali ne. 

Tabela 18: Bi ti bil/a furman, če bi živel/a v času furmanstva? 

 
Učenci so svojo odločitev, da bi bili furmani, podprli z različnimi trditvami: 

- Je zelo zabavno. 
- Na poti se je veliko dogajalo. 
- Imam rada stare čase. 

Med odgovori, zakaj ne bi bili furmani, so bili: 
- To ni za punce. 
- Je naporno opravilo 
- Težaško opravilo.  

Osem učencev ni bilo prepričanih, ali bi želeli biti furmani. 
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je pri vprašanju Ali bi ti bil/a furman, če bi živel/a 
v času furmanstva?, deljeno mnenje. Šest učencev je odgovorilo Da in štirje učenci Ne. 
Sklepamo, da je nekaterim, predvsem fantom, bil poklic zanimiv, ker je pustolovske narave, 
drugim, da je to delo bilo preveč težaško in nevarno.  Ostalih 8 se ni moglo odločiti. 
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11  Učna priprava za predmet družba – Pouk v šoli  

Študent: Aljaž Mulec 
Šola: OŠ Jožeta Krajca Rakek Učni predmet: Družba Datum:  
Razred: 5.  Predvideno št. ur: 2  
Učna tema: Ljudje v družbi, prostoru in času 
Učna enota: Pomen furmanstva na Rakeku 
Učni cilji:  
Učenci: 
 se seznanijo s pojmom furmanstvo, 
 uporabijo različne strategije za spoznavanje preteklosti (delo z besedilom in slikovnim 

materialom), 
 raziskujejo preteklost s pomočjo različnih virov dejavnosti (literatura, gradivo), 
 spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim, 
 razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja. 

Prevladujoči tip ure: uvodna ura, obravnava nove učne snovi 
Metode dela: 
 verbalno tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, 

branje, pisanje, opazovanje 
 demonstrativno ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinsko delo 
Medpredmetne povezave: slovenščina 
Prostor: matična učilnica 
Učna sredstva in pripomočki: Anketni vprašalnik/preizkus, projektor/drsnice, literatura, A3 
listi, pisala za izdelavo miselnih vzorcev, podkve, kolo 
Opombe: Fotografije učencev pri pouku in drsnice so last avtorja 
Viri in literatura:  

- Družba (2011). Program osnovna šola. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo. 

- Perko, F. (2008). Vasi v objemu železnice. Ljubljana: Založništvo Jutro. 
- Samsa, J. (2006). Vozovi in poti. Tehniški muzej Slovenije.  
- Trobič, M. (2003). Furmani cesarskih cestah skozi Potojnska vrata. Logatec: Občina 

Logatec. 
- Fotografije učencev pri pouku in drsnice. 

POTEK UČNE URE 
UVODNI DEL [10 minut] 
Pozdravimo učence in se jim predstavimo. 
Učencem razdelimo anketni vprašalnik (preizkus). Na voljo imajo 10 minut, da ga rešijo. Ko 
rešijo anketni vprašalnik, jim na projektorju pokažemo fotografijo Rakeka. 
 
OSREDNJI DEL [70 minut] 
1. FURMANSTVO  
[30 minut] 
Učence vprašamo, kaj vidijo na drsnici. Postavljamo podvprašanja:  

- Kateri del Rakeka vidite? 
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- Kje se po vašem mnenju nahaja osnovna šola? 
- Kakšen je relief? 
- Kaj vidite v ozadju? 

Pokažemo jim še eno fotografijo kraja Rakeka, ki ga poiščemo in umestimo na zemljevid 
Slovenije. 
Postavljamo podobna vprašanja kot prej. Dodatno jih vprašamo, kakšne prometne poti lahko 
opazijo na sliki. 
Nato prikažemo fotografijo oz. razglednico Rakeka nekoč, ki jo primerjamo s fotografijo 
Rakeka danes. 
Učenci se poskušajo orientirati po stari sliki, povedati, kakšne so razlike z novejšo sliko. 
 
Učence napeljemo na furmanstvo in pojem predstavimo. Povemo kdo so bili furmani, s čim so 
se ukvarjali, kaj so prevažali,  zakaj so bili in so pomembni za Rakek in njegov okoliš (vpliv 
na gospodarstvo, trgovino, dodatna dejavnost ob kmetijstvu, razvoj prometnih poti, kulturna 
dediščina itd.) in kdaj je bilo furmanstvo najbolj aktualno. 
Z učenci si ogledamo fotografijo pravega furmana, sprašujemo jih: 

- Kako je furman oblečen? 
- Zakaj nosi klobuk? 
- Kaj ima v rokah? 
- Kakšne čevlje ima? 
- Kake postave je? 

Prikažemo kratko preglednico z zanimivimi podatki (trajanje furmanstva, dolžina furmanskih 
prog, teža posameznega voza, uvozno in izvozno blago itd.) 
Pogledamo si kratke posnetke: 

- Furmanstvo 
- Furmanski praznik v Postojni 
- Različni vozovi  

 
Na kratko predstavimo še železnico na Rakeku. Prikažemo starejšo fotografijo železnice. 
Primerjamo jo s fotografijo današnje železnice. Učence sprašujemo: 

- Kaj vidite na fotografiji? 
- Kaj leži ob železnici? 
- Kaj predstavlja največja zgradba na fotografiji? 
- Kakšni so vagoni? 
 

Povemo še nekaj o prometu. Ob tem prikažemo še dve starejši fotografiji Rakeka – prva (stara) 
črpalka in prva betonska cesta na Rakeku. Učence sprašujemo: 

- Kakšne so bile poti v preteklosti? 
- Kateri del Rakeka vidijo, po čemu to sklepate? 
- Kakšna prevozna sredstva vidite? 

Prikažemo fotografijo prometa danes. Napeljemo na prihodnost in učence vprašamo, kakšen 
mislijo, da bo promet in transport tovora v prihodnosti. Prikažemo nekaj konceptualnih 
fotografij.  
 
2. DELO PO SKUPINAH 
[5 minut] 
Učencem razdelimo v 4–5 skupin. Vsaka skupina določi predstavnika, ki pride do nas, da vleče 
listek, na katerem je tema v povezavi s furmanstvom. To temo mora potem vsaka skupina s 
pomočjo literature, ki jim jo razdelimo, na kratko predstaviti v obliki mini plakata (A3 format). 
Učenci imajo na voljo naslednje teme: 

- Furmanski tovor 
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1 Viri, od katerih smo pridobili slike, so navedeni na koncu sklopa Viri in literatura. 

- Furmansko kosilo 
- Furmanska obleka 
- Kovaštvo 
- Sedlarstvo 
- Kolarstvo 
- Železnica Rakek 

[25 minut] 
 
Učenci po skupinah raziskujejo po literaturi (gradivo ni preobsežno in pretežko, bo pa učencem 
v izziv). Tekom ure krožimo po razredu med skupinami in jih po potrebi usmerjamo. 
(Literatura, s katere učenci črpajo podatke, je navedena na začetku učne priprave.) 
[15 minut] 
 
Sledi predstavitev tem. Vsaka skupina v približno 3 minutah predstavi svojo temo. Na koncu 
vsake predstavitve jo na kratko pokomentiramo. Učenci postavljajo vprašanja. 
ZAKLJUČNI DEL [10 minut] 
Učencem povemo navodila za izvedbo učne poti po Rakeku. Opozorimo jih, da bo pot potekala 
ob glavni prometnici po Rakeku, zato se moramo držati pločnika oz. neprometnih poti. Učenci 
si pripravijo pisala in trde podlage ter se primerno obujejo in oblečejo. Zberemo se pred šolo, 
kjer sledijo nadaljnja navodila. 
PRILOGE 
Drsnice1 
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Pouk 
Delo po skupinah, razporejanje vlog v skupini, raziskovanje po literaturi in izdelava plakatov: 

 

 
Predstavitev različnih tem plakatov v povezavi s furmanstvom: 
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12  Učna priprava za predmet družba – Učna pot  

Študent: Aljaž Mulec 
Šola: OŠ Jožeta Krajca Rakek Učni predmet: Družba Datum:  
Razred: 5.  Predvideno št. ur: 2  
Učna tema: Ljudje v družbi, prostoru in času 
Učna enota: Pomen furmanstva na Rakeku 
Učni cilji:  
Učenci: 
 razvijajo sposobnost raziskovanja družbenega okolja in širijo prostorsko orientacijo 

domačega okolja, 
 raziskujejo preteklost s pomočjo različnih virov dejavnosti (terensko delo), 
 spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim, 
 razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine domačega kraja. 

Metode dela:  
 verbalno tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje,  poročanje, branje, 

pisanje, opazovanje, delo z delovnim listom, 
 demonstrativno ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija, 
 izkustveno učenje – praktično delo – na terenu. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinsko delo 
Medpredmetne povezave: Športna vzgoja 
Prostor: Terensko delo po okolici Rakeka 
Učna sredstva in pripomočki: Delovni list, pisalo, material: les, železo, seno, pšenica… 
Kuverte, besedilo in razrezane plastificirane fotografije kraja za variacijo igre Scavenger Hunt 
(Lov za zakladom). 
Opombe:  

- Delo bo potekalo na terenu, po okolici Rakeka. Učence dan pred vodenim ogledom 
opozorimo na ustrezno športno obutev in oblačila, na dežnik v primeru slabega 
vremena, pisalo, trdo podlago. 

- Varnost na terenu: učence bo spremljal študent razrednega pouka Aljaž Mulec z 
učiteljico, ki bo pripravljena sodelovati pri projektu. Sama pot bo potekala po pločniku 
in na čim manj prometnih površinah.  

- Vsak otrok bo predčasno dobil izjavo za starše, če bo otrok lahko prisostvoval pri sami 
učni poti in bil lahko fotografiran. 

- Fotografije učencev pri pouku in drsnice so last avtorja. 
Viri in literatura:  

• Družba. (2011). Program osnovna šola. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Zavod RS za šolstvo. 

UVODNA MOTIVACIJA [10 minut] 
Z učenci se zberemo pred osnovno šolo. Preberemo jim kratko zgodbo: 
 
Furman Furi je s svojim konjičem Brihto proti večeru čez Rakek tovoril tovor. Tisti večer pa je 
do Rakeka prihitela huda burja in odpihnila Furija in njegov tovor, njegov konjič Brihta pa se 
mu skrije. Furman Furi je iskal svojega konjiča in svoj tovor dolgo v noč, a zaman. Prisopihal 
je do šole in od vsega hudega ob drevesu pri šoli zaspal. Naslednje jutro se je ves žalosten 
zbudil. Ob pogledu na šolo in njene učence, se mu je porodila ideja: Kaj če bi poprosil učence, 
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(Nekdanja furmanska gostilna Pr' mostu.) 

(Park pri pošti v katerem se skrivajo namigi.) 

da mu pomagajo najti njegovega konja in tovor. Furmanski konji so zelo prebrisani, bistri in 
zelo dobro poznajo svoje poti, to pa še posebej velja za Furijevega konjiča Brihto. Izkaže se, 
da je Brihta Furiju za seboj pustil sledi, kako priti do njega:  
 
Učencem razdelimo kratke delovne liste, ki jih je za učence pripravil Brihta. Na njih je 
zemljevid Rakeka, ki bo učencem služil za orientacijo in za iskanje tovora ter Brihte. 
 
NADALJEVANJE UČNE POTI [60 minut] 
1. Postaja – pri šoli 

Učence Furi poviša v furmane. Ker je imel 
na vozu 4 različne vrste tovora, jih razdeli 
v 4 skupine, in sicer LES, PŠENICA, 
SENO, ŽELEZO. Učenci na delovnem 
listu označijo točko, kjer se nahajajo, nato 
pa začnejo z iskanjem prvega namiga 
(namigi so plastificirane slike, razrezane 
na koščke, ki jih skupine skupaj sestavijo v 
celoto, ta slika pa jih potem vodi naprej do 
naslednjega namiga). Ob kuverti s koščki 
slike je tudi besedilo, ki ga furman Furi 
prebere učencem. Besedilo vsebuje 
zanimive podatke o furmanih. 

2. Postaja – pri pošti 
Z učenci pridemo do naslednje postaje. 
Vsaka skupina mora najti svoj namig, 
skupaj pa vsi sestavijo novo sliko, ki jih 
vodi do naslednjega namiga. Na tej postaji 
se skriva še dodatna kuverta. V njej so 
spravljeni lističi, na katerih so zapisane 
novodobne besede v povezavi s 
furmanstvom  in pa njihov zastareli, 
arhaični zapis. Igra: Vsak od učencev dobi 
eno besedo. Imajo 1–2 minuti časa, da 
najdejo pravi par. Po končani igri učenci 
rešijo nalogo na delovnem listu. 
Nadaljujemo pot. 

3. Postaja – gostilna Pr'mostu in 
gostilna Furman 
Prejšnja sled nas vodi do nekdanje 
gostilne Pr'mostu. Učenci tudi tu 
poiščejo kuverte s sličicami in 
sestavijo fotografijo, ki jih usmeri k 
novi sledi. Učencem furman Furi pove 
nekaj zanimivosti o tej gostilni nato pa 
pot nadaljujejo do bližnje, še delujoče 
gostilne Furman. Tam si z učenci 
ogledamo zunanjost in notranjost 
gostilne, učenci pa dopolnijo delovni 
list. Pot nadaljujemo k postaji 4. 
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(Končna postaja. Na drevesu se je skrival zaklad.)  

(Ob cesti na levi kmetija, kjer se skriva konjič Brihta.)  

 
  

 
 
4. Postaja – železnica Rakek 
Učenci najdejo namig, sestavijo 
fotografijo in rešijo nalogo na 
delovnem listu, kjer primerjajo staro 
železnico z današnjo. Kasneje furman 
Furi pove še nekaj zanimivosti o sami 
železnici. Nadaljujemo pot proti 
postaji 5. 
 
 
 
 
 

 
5. Postaja – skrivališče Brihte in 

turnir v metanju podkev 
Učenci po detektivskem iskanju 
najdejo Brihto, ki se pase na travniku 
za ogrado, blizu cerkve. Furman Furi 
je presrečen, ker najde svojega 
konjiča. Ima pa Brihta za učence še 
zadnji namig, in sicer namig do 
skritega tovora, ki se nahaja blizu 
osnovne šole. Namig jim izda le, če 
učenci Brihto in Furija zmagajo v igri 
metanja podkev.  
 

 
 
ZAKLJUČEK [10 minut] 
 
6. Postaja – Skrivnostno drevo 
Ko učenci rešijo še zadnji namig, jih ta 
pripelje do Furijevega najdragocenejšega 
tovora –  zaklada. Vsak od mladih 
rakovših furmanov dobi svojo sladkarijo, 
ta čas pa se jim furman Furi zahvali za 
izkazano pomoč in v Brihtinem imenu 
poprosi, da mu vrnejo rešene delovne 
liste. Z učenci se nato odpravimo v šolo. 
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Priloge 
Ostale fotografije z učne poti:   
 

Fotografije za izvedbo učne poti (scavenger hunt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Razdelitev delovnih listov in napotki za izvedbo učne poti. 

 
V gostilni Furman, reševanje delovnih listov in pogostitevz domačim jabolčnim sokom. 
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13  Evalvacija učne ure in učne poti 
Z učenci 5. b razreda smo na začetku ure izvedli anketiranje. Anketni vprašalnik je bil delno 
zamišljen tudi kot preizkus njihovega predznanja. Za rešitev anketnega vprašalnika so imeli na 
voljo 10 minut. Presenetljivo smo po analizi rezultatov prvega anketnega vprašalnika prišli do 
ugotovitve, da jih je kar nekaj že imelo določeno predznanje o obravnavani temi. 
Sledila je dvourna učna ura. V prvem delu učne ure smo učencem preko drsnic in slikovnega 
gradiva ter v šolo prinesenih furmanskih predmetov predstavili furmansko tematiko. Med 
predstavitvijo smo poskušali učence aktivirati in spodbuditi k razmisleku ter sodelovanju. Z 
mislijo, da je frontalni pouk sicer dober, vendar ne sme trajati predolgo, saj učencem kljub 

Na železniški postaji Rakek. Iskanje namiga, reševanje delovnega lista in govor Furija. 

 
Dodatni namig se je skrival tudi pri gasilski postaji Rakek. 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reševanje in sestavljanje fotografije ter branje zanimivosti. 
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zanimivi temi hitro popusti koncentracija, smo temu primerno omejili čas. Učencem smo 
postavili tudi nekaj izzivalnih vprašanj za razvijanje divergentnega mišljenja. Ob ustrezno 
podanih navodilih glede dela in pravil obnašanja so se pri spraševanju in odgovarjanju na 
zastavljena vprašanja primerno odzvali ter počakali, da vsak pove svoj odgovor. 
Drugi del pouka v šoli je potekal v skupinah kot projektno delo. Učenci so bili razdeljeni v 
trojice. Vsaka skupinica je dobila svojo temo v povezavi s furmanstvom. Skupini je bila 
dodeljena literatura, ki so jo potrebovali za pripravo in kasnejšo prezentacijo teme s pomočjo 
plakata. Delo v trojicah jim je bilo všeč, bili so aktivni, ustvarjalni, razvijali so bralno 
pismenost, urili socialne veščine. Noben učenec se ni dolgočasil oz. mu delo ni bilo odveč. 
Vsaka trojica se je dopolnjevala, vsak pa je imel tudi v času, ki mu je bil na voljo, svojo 
zadolžitev. Na koncu je sledila predstavitev izdelkov. Učenci so zavzeto in z entuziazmom 
predstavili svojo raziskovano temo. Vsako predstavitev smo komentirali in se o njej pogovorili. 
Pred pričetkom drugega dela pouka smo učencem podali tudi navodila glede prometne varnosti. 
Seznanili smo jih s prometnimi razmerami na naši poti in jih opozorili na potencialno bolj 
nevarne predele poti. Na poti nas je spremljala tudi razredna učiteljica. 
Po delu v šoli smo se z učenci odpravili ven. Zbrali smo se pred šolo pri naši prvi postaji. 
Učencem smo razdelili nove delovne liste, ki so vsebovali nekaj vprašanj s prvega anketnega 
vprašalnika, nove naloge in na koncu evalvacijska vprašanja. Pri slednjih so se morali učenci 
opredeliti in navesti svoje razmišljanje o tem, ali jim je tak način učenja všeč oz. dovolj blizu. 
Učenci so na terenu izkazali dobro poznavanje kraja Rakek in prikazali dobro prostorsko 
orientacijo. Na vsaki postaji so učenci izpolnili delovni list oz. upoštevali namig. Prav tako so 
se držali pravil obnašanja v prometu. 
Predvideli smo, da bo učencem pouk na prostem bolj zanimiv, jih bolj motiviral in bil dovolj 
poučen. Tako smo si zamislili potek poti s pomočjo didaktične igre Lov za zakladom (ang. 
Scavenger hunt). Delo je potekalo po postajah, pri čemer so na vsaki postaji učenci dobili nov 
namig za nadaljnjo pot ter nove poučne informacije o furmanski tematiki. Pot je bila zamišljena 
tudi preko izmišljene zgodbe o furmanu Furiju in njegovem konju Brihti, kjer jih je na koncu 
čakalo presenečenje/nagrada. Ob koncu učne poti so učenci na delovnem listu rešili še končna 
evalvacijska vprašanja. Nato smo se vrnili v šolo. 
Ob primerno predstavljeni in »zapakirani« temi se da učence dodatno motivirati. To za učitelja 
predstavlja izziv, vendar je rezultat (učenčevo znanje in pozitivno doživljanje pouka) 
potencialno boljši. Če je pouk izpeljan preko igre/raziskovanja, je učencem tudi bolj zanimiv, 
jih pritegne, učenci pa so dlje časa skoncentrirani. Posledično je tudi pridobljeno znanje bolj 
utrjeno oz. jim dlje ostane v spominu. 
Postavljene cilje, ki smo si jih zadali, smo v celoti realizirali. Pouk v razredu in na terenu je bil 
uspešno izveden brez kakršnih koli zapletov. Tudi zastavljeni časovni okvir načrtovanega dne 
je bil uspešno realiziran, kljub polurnem odstopanju na koncu izvedbe učne poti. Časovno 
odstopanje je bilo predvideno in načrtovano skupaj z učiteljico 5. b razreda. 
Spodaj je predstavljenih še nekaj ugotovitev, do katerih smo prišli po izvedeni učni uri: 
- Tekom pouka v razredu in na prostem smo opazili, da so pri nekaterih temah učenci čisto 

nevedni oz. vedo o temi zelo malo, pri drugih pa pozitivno presenetijo z dobrim 
poznavanjem (npr. učenec ni vedel, kaj je »žaganca«, je pa znal opisati leseno žago za 
obdelovanje hlodovine). 

- Ob razlagi in frontalnem pouku je včasih boljše, da določene stvari povemo počasneje, z ne 
preveč podrobnostmi, saj se hitro zgodi, da učenci ne absorbirajo vseh informacij v tako 
kratkem času. Pomembna so tudi jasna navodila. 
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- Učna pot je bila daljša, kot je bilo sprva načrtovano (pouk je trajal pol ure dlje). Nekatere 
postaje in dejavnosti so bile bolj zamudne, čeprav smo jih sami za pouk pripravili en dan 
prej. Pomembno je, da primerno načrtujemo, kako bo potekalo delo na terenu, ter da je 
učitelj dovolj fleksibilen. Dobre organizacije dela na terenu se naučimo s prakso. 

- Logistično in organizacijsko je priprava terenskega dela in učne poti zahtevna, zato je 
pomembna dobra in temeljita predpriprava. Če želimo takšen projekt uspešno izpeljati, je 
primerno, da v projekt vključimo več ljudi, ki so pripravljeni pomagati, tako organizacijsko 
kot tudi vsebinsko. 

- Pri postajah so pomembna jasno zapisana navodila, tako da vse poteka bolj gladko in se ne 
izgublja preveč časa. 

- Učencem je bil tak način poučevanja všeč in pravijo, da bi z veseljem imeli še takšne ure. 

13.1  Opis poti z varnostnimi vidiki in priporočili glede prometne 
varnosti 

a) Napotki 
Učence bo spremljal študent razrednega pouka Aljaž Mulec z učiteljico, ki bo pripravljena 
sodelovati pri projektu. Sama pot bo potekala po pločniku in na manj prometnih površinah. 
Vsak od otrok bo predčasno dobil izjavo za starše, ki bodo s podpisom potrdili, da njihov otrok 
lahko prisostvuje pri sami učni poti. Pred izvedbo učne poti bomo učence seznanili s 
prometnimi razmerami na naši poti in jih opozorili na potencialno bolj nevarne predele poti. 
Učenci bodo hodili v dvojicah, na koncu in na začetku kolone bosta učitelj in študent. 

b) Zemljevid in potek učne poti 

 
- Dolžina poti: 2,9 km 
- Predviden čas: 2 uri (predviden podaljšek) 
c) Opis poti 

Z učenci se zberemo pred šolo pri dvorišču z igrali. Pot nas nato vodi do glavne Partizanske 
ceste, kjer zavijemo levo. Držimo se pločnika, ki nas vodi mimo telovadnice in naprej do 
avtobusnega postajališča v središču Rakeka. Tam spet zavijemo levo na Vodovodno ulico in na 
svoji desni zagledamo parkirišče z manjšim parkom. Na poti do parka ni postavljenega 
pločnika, zato se mora skupina držati levega dela cestišča. Čeprav je to cesta z umirjenim 
prometom, je še vedno pretočna in potencialno nevarna. Od tu nas pot vodi po isti poti nazaj na 
glavno Partizansko cesto, kjer zavijemo na desno in se držimo pločnika na glavni cesti vse do 
njenega razcepa. Tu se cesta razcepi na Postojnsko in naprej na Partizansko cesto. Pri razcepu 
je prehod za pešce, kjer se skupaj z učiteljico postavimo vsak na svojo stran prehoda in varno 
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usmerimo učence čez cesto. Nadaljujemo pot po pločniku do razgledne točke, kjer si ogledamo 
nekdanjo furmansko gostilno Pr'mostu. Nato pot nadaljujemo do gostilne Furman. Po postanku 
pri gostilni nadaljujemo pot čez železnico na njenem prehodu. Počakamo, da se odpre pot 
(dvignjene rampe brez utripajočih luči), še enkrat dodatno preverimo levo in desno, da je možen 
prehod, in nadaljujemo pot. Ob prečkanju zavijemo rahlo desno. Po neprometni asfaltirani 
površini (nekdanja skladišča železnice) nadaljujemo pot do glavne rakovške železniške postaje. 
Od tu nas pot vodi na drugo stran železniške postaje, čez Trg padlih borcev. Ko pridemo do 
glavne ceste, jo prečkamo na prehodu za pešce. Tudi tu se z učiteljico postavimo na prehod in 
počakamo, da učenci varno prečkajo cesto. Pot nas vodi na Gasilsko ulico, ki ni prometna, in 
naprej, kjer zavijemo na levo, na ulico Na vasi. Na bolj prometni ulici, Na vasi, se držimo 
desnega pločnika, ki nas vodi do cerkve Srca Jezusovega. Sprehodimo se mimo cerkve do 
glavne Postojnske ceste. Cesto prečkamo na prehodu za pešce ob usmerjanju učiteljice in 
študenta. Pot nas nato po pločniku vodi nazaj po Postojnski cesti. Na sami cesti imamo kratek 
postanek ob cesti na eni izmed domačij, nato pot nadaljujemo po pločniku do železniškega 
mostu in še naprej, kjer se Postojnska cesta združi s Partizansko cesto. Pot nadaljujemo po 
pločniku po Partizanski cesti vse do križišča, kjer zavijemo levo proti šoli in šolskemu 
parkirišču. Tu se naša pot zaključi. 
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14  Predlogi in izhodišča za delo v 4. razredu pri 
predmetu družba na temo furmanstva 

Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU 

Predlagane vsebine: Prostorska orientacija in kartografija 
Cilji:  
 Znajo določiti glavne smeri neba s Soncem, senco, uro in kompasom. 
 Poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor, 

grafično merilo). 
 Se orientirajo po različnih skicah, kartah, zemljevidih (domači kraj/domača 

pokrajina), znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki). 

Predlogi in izhodišča: 
 POUK V RAZREDU 

Prve ure posvetimo učenju branja kartografskih kart in zemljevidov. Poučimo se o 
uporabi orientacijskih pripomočkov. Ogledamo si dokumentarni film na temo 
orientacije. ali Ogledamo si film o furmanih. 
 

 ORIENTACIJSKI POHOD 
Izpeljemo dvourni orientacijski pohod s tematskimi točkami po domačem kraju oz. 
širši pokrajini. Učna pot je podobna tisti, ki smo jo izvedli z učenci 5. razredov, le da 
gre tu za poudarek na orientaciji, uporabi zemljevida, kart, skic in njihovih sestavin. 
Pot je furmansko obarvana. 
 

 IZDELAVA PLAKATA 
Izdelamo plakat z zemljevidom domačega kraja. Vsebovati mora znake, mrežo, 
legendo, naslov, datum, avtorja, grafično merilo. Na zemljevidu označimo nekdanje 
furmanske točke (gostilne, kovačije ipd.) ali Vsak od učencev izdela manjši plakat 
domače soseske. Plakate učenci prezentirajo. 
 

 IZDELAVA KRIŽANKE/DELOVNEGA LISTA 
Sestavimo križanko ali delovni list, ki vsebuje vse pomembnejše in obravnavane 
pojme na temo orientacije, kartografije in furmanstva. ali Učenci po skupinah sami 
sestavijo križanko ali učni list. Skupine si nato učne liste zamenjajo in jih rešijo. 
 

 IZDELAVA NAMIZNE IGRE FURMAN 
Učitelj ali učenci sami po skupinah sestavijo namizno igro z obravnavano temo. Na 
nekatera polja je potrebno odgovoriti. Vprašanja sestavijo učenci sami ali to naredi 
učitelj. Sledi igra, pri kateri zmaga tisti, ki prvi pravilno odgovori na vprašanja in 
pride prvi na cilj. 
 

 DELO Z RAČUNALNIKOM 
S pomočjo računalnika sestavimo predstavitev iz drsnic. Na drsnicah je zemljevid in 
virtualni furman, ki ga morajo učenci usmerjati s pomočjo računalniške miške. 
Učenci urijo svojo orientacijo (vetrovnica). 
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Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU 

Predlagane vsebine: Domači kraj/pokrajina 
Cilji:  
 Spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice. 
 Vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja 

ter naravne in kulturne dediščine. 

Predlogi in izhodišča: 
 POUK V RAZREDU – medpredmetne povezave (primer: slovenščina) 

Ogledamo si dokumentarni film o furmanih ter se o njem pogovorimo. Učenci v 
zvezku sestavijo domišljijsko zgodbo o furmanu. Zgodbe na koncu predstavijo.  
 

 OBISK LOKALNEGA MUZEJA  
Z učenci obiščemo bližnji muzej ali razstavo, kjer si ogledamo snovne kulturne 
ostanke obravnavane teme (furmanstvo, ostale gospodarske dejavnosti v povezavi s 
furmanstvom, poklici – kovač, sedlar, jermenar, kolar ipd.) 
 

 OBISK LOKALNEGA, ŠE DELUJOČEGA KOVAČA  
Obiščemo kovača ali drugo osebo, ki skrbi za ohranjanje naše kulturne dediščine. 
Ogledamo si njegovo delo, izdelke in povprašamo o načinu življenja.  
 

 ISKANJE PO LITERATURI 
Učencem ponudimo literaturo obravnavane tematike. Učence razdelimo v manjše 
skupine. Vsaka skupina dobi specifično temo, ki jo razišče, izsledke pa nato predstavi. 
 

 IZDELAVA PLAKATA NEKOČ–DANES 
Učence razdelimo v dve skupini. Prva skupina izdela plakat z zemljevidom domačega 
kraja danes, druga pa plakat, ki predstavlja furmanski čas. Na slednjem učenci 
označijo nekdanje furmanske točke (gostilne, kovačije ipd.) Plakata skupini 
predstavita in primerjata. 
 

 IZDELAVA KRIŽANKE/DELOVNEGA LISTA 
Sestavimo križanko ali delovni list, ki vsebuje vse pomembnejše in obravnavane 
pojme na temo gospodarstva domačega kraja in različnih poklicev v povezavi s 
furmanstvom.  ali Učenci po skupinah sami sestavijo križanko ali učni list. Skupine 
si nato učne liste zamenjajo in jih rešijo. 
 

 IZDELAVA NAMIZNE IGRE – ZASTARELI POKLICI 
Učitelj ali učenci sami po skupinah sestavijo namizno igro z obravnavano temo. 
Vprašanja sestavijo učenci sami ali to naredi učitelj sam. Sledi igra, pri kateri zmaga 
tisti, ki prvi pravilno odgovori na vprašanja in pride prvi na cilj. 
 

 PRIPRAVA RAZSTAVE O FURMANSTVU 
Z učenci pregledamo literaturo, pripravimo plakate, raziščemo domači kraj in širšo 
okolico s starim slikovnim gradivom in drugimi starimi predmeti za obravnavano 
tematiko, ki jih uporabimo na razstavi. (Lahko izdelamo tudi prospekt oz. brošuro o 
furmanstvu, ki jo razdelimo učencem na razstavi.) 



 

80 

Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU 

Predlagane vsebine: Sledovi preteklosti 
Cilji:  

 Spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 
primerjajo z današnjim življenjem. 

 Spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine in 
razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo. 

 Znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem 
traku. 

 Pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na 
enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 
informacij idr.) 

 Presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja. 
Predlogi in izhodišča: 
 POUK V RAZREDU 

Ogledamo si dokumentarni film o furmanih. Pogovorimo se o vplivu furmanstva in 
železnice na razvoj Rakeka iz nepomembne vasice v gospodarsko razviti kraj. 
Raziščejo, kje ima korenine razvita lesna industrija in avtoprevozništvo. 
 

 PRIMERJAVA SLIKOVNEGA GRADIVA 
Z učenci si ogledamo stare slike na temo furmanstva. Primerjamo lahko stare slike z 
današnjimi (promet nekoč–danes, gospodarstvo nekoč–danes, kraj Rakek nekoč–
danes, vsakodnevno življenje nekoč–danes). 
 

 IZDELAVA KRIŽANKE/DELOVNEGA LISTA 
Sestavimo križanko ali delovni list, ki vsebuje vse pomembnejše in obravnavane 
pojme na temo furmanstva in drugih dejavnosti, ki so se z njim povezovale. 
ali 
Učenci po skupinah sami sestavijo križanko ali učni list. Skupine si nato učne liste 
zamenjajo in jih rešijo. 
 

 IZDELAVA NAMIZNE IGRE – ZASTARELI POKLICI 
Učitelj ali učenci sami po skupinah sestavijo namizno igro z obravnavano temo. Na 
nekatera polja je potrebno odgovoriti. Vprašanja sestavijo učenci sami ali to naredi 
učitelj. Sledi igra, pri kateri zmaga tisti, ki prvi pravilno odgovori na vprašanja in 
pride prvi na cilj. 
 

 PRIPRAVA RAZSTAVE O FURMANSTVU 
Z učenci pregledamo literaturo, pripravimo plakate, raziščemo domači kraj in širšo 
okolico s starim slikovnim gradivom in drugimi starimi predmeti za obravnavano 
tematiko in jih uporabimo na razstavi. (Lahko izdelamo tudi prospekt oz. brošuro o 
furmanstvu, ki jo razdelimo učencem na razstavi.) 
 

 IZDELAVA ČASOVNEGA TRAKU 
Učenci izdelajo časovni trak za zadnjih 200 let. Na njem označijo vse pomembne 
dogodke, ki so vplivali na razvoj kraja Rakek oz. širše okolice.  
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Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI 

Predlagane vsebine: Družina 

Cilji:  
 Razlikujejo sestavine načina življenja (prosti čas, bonton, vsakdanjik, praznik, šege, 

navade idr.) 

Predlogi in izhodišča:  
 POUK V RAZREDU 

Ogledamo si dokumentarni film o furmanih, pogovorimo se o praznikih, šegah in 
navadah ljudi iz furmanskih časov ter jih primerjamo z današnjim časom. 
 

 IZDELAVA PLAKATA NA TEMO FURMANSKI PRAZNIKI 
Učenci izdelajo manjše plakate na temo furmanskih praznikov. Furmani so praznovali 
več praznikov, vsaka skupina predstavi en praznik. 
ali 
Učenci raziščejo literaturo o furmanstvu. Primerjajo življenje njihove družine danes 
s furmanskimi družinami. V šolo prinesejo slikovno gradivo, ki ga uporabijo za svoj 
plakat. 
 

 PRIMERJAVA SLIKOVNEGA GRADIVA 
Z učenci si ogledamo stare slike na temo furmanstva. Primerjamo lahko stare slike z 
današnjimi (osredinimo se na običaje, navade, nošo ljudi, kar je razvidno s starih slik). 
 

 IZDELAVA KRIŽANKE/DELOVNEGA LISTA 
Sestavimo križanko ali delovni list, ki vsebuje vse pomembnejše in obravnavane 
pojme na temo furmanstva in drugih dejavnosti, ki so se z njim povezovale. 
ali 
Učenci po skupinah sami sestavijo križanko ali učni list. Skupine si nato učne liste 
zamenjajo in jih rešijo. 
 

 PLES 
Z učenci raziščemo vidik furmanstva – ples v gostilnah. Sestavimo svoj ples oz. 
koreografijo in zaplešemo. 
 

 IGRA VLOG 
Učence razdelimo v skupine. Vsaka od skupin zaigra kratek odlomek iz časov 
furmanstva.  
 

 OBISK LOKALNEGA MUZEJA  
Z učenci obiščemo bližnji muzej ali razstavo, kjer si ogledamo snovne kulturne 
ostanke obravnavane teme (furmanstvo, ostale gospodarske dejavnosti v povezavi s 
furmanstvom, furmanske šege, navade, praznike itd.) 
 

 PRIPRAVA RAZSTAVE O FURMANSTVU 
Z učenci pregledamo literaturo, pripravimo plakate, raziščemo domači kraj in širšo 
okolico s starim slikovnim gradivom in drugimi starimi predmeti za obravnavano 
tematiko in jih uporabimo na razstavi. (Lahko izdelamo tudi prospekt oz. brošuro o 
furmanstvu, ki jo razdelimo učencem na razstavi.) 
 



 

82 

15  Zaključek 
Kraj Rakek in njegova okolica, ki predstavlja naše domače oz. lokalno okolje, je predstavljalo 
podlago za raziskovanje furmanske tematike. Zaradi močnega vpliva furmanstva in izgradnje 
železnice, se je kraj Rakek hitro gospodarsko okrepil in odprl svetu. Z mislijo o ozaveščanju in 
ohranjanju obstoječe kulturne dediščine smo poskušali furmansko tematiko, ki je predstavljala 
pomemben del zgodovine, ne samo na lokalni ravni, temveč tudi širše, približati mlajšim 
generacijam. Predpostavljali smo, da je pojem furmanstvo v 4. in 5. razredu osnovne šole zelo 
slabo poznan. 
Kot prvi cilj smo si v magistrskem delu zastavili, da najprej pregledamo in raziščemo vso 
potrebno literaturo o razvoju furmanstva in vplivu železnice na Rakek, njegovo okolico in tudi 
širše. Za potrebe prvega raziskovalnega vprašanja Kaj od snovne in nesnovne kulturne 
dediščine, povezane s furmanstvom na Rakeku, je ohranjenega v lokalnem okolju? smo preko 
ogleda terena, raziskane literature in izvedenih intervjujev z gospo Ano Troha, gospodom 
Tonetom Urbasom in gospodom Francem Perkom, prišli do spoznanja, da v le-tem ni več veliko 
ohranjenega. Veliko je bilo uničenega, izgubljenega oz. pozabljenega. Ohranjeno je ostalo 
predvsem slikovno gradivo in nekateri manjši furmanski predmeti kot npr. jermeni, podkve, 
kolesa vozov idr. Prav tako smo ugotovili, da na temo furmanstva na raziskovanem področju 
primanjkuje dokumentirane in urejene zbirke kot tudi muzeja obravnavane furmanske tematike. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju Kateri so razlogi za razvoj in propad furmanstva na 
Rakeku in okolici? smo prišli do zaključka, da je v glavnem za to »kriva« pospešena 
motorizacija prometa in graditev železnic. Nekdaj donosen furmanski poklic je umiral več kot 
stoletje, furmani pa so si morali počasi iskati zaslužek v novo nastali industriji. Intervjuvanci 
so nam povedali marsikaj. Med drugim smo iz prve roke izvedeli, kakšen je bil furmanov 
povprečen dan, vse od takrat, ko se je zbudil, pa vse do poznih jutranjih ur naslednjega dne, ko 
se je vrnil s »fure«. Prav tako smo poskušali raziskati lik ponarodelega junaka Martina Krpana 
in njegove vloge kot kontrabantarja in tovornika. Izpostavili pa smo tudi zanimiv in nedobro 
raziskan vidik furmanstva, in sicer pluženje. 

V magistrskem delu smo si kot drugi cilj in raziskovalni problem zastavili, kako učencem 
približati pojem furmanstvo in pomen le-tega za Rakek in njegovo okolico. Dejavnosti smo 
poskušali pripraviti kar se da zanimivo, pri čemer bi bili učenci s svojo aktivno vlogo v 
osrednjem delu. Furmanstvo in z njim povezana kulturna dediščina za učence predstavlja nova 
znanja in boljše razumevanje same kulturne dediščine, predvsem pa bolj poglobljeno 
poznavanje domačega kraja. 

Z učenci 5. b razreda smo na začetku ure izvedli anketiranje. Anketni vprašalnik je bil delno 
zamišljen tudi kot preizkus njihovega predznanja. Na tretje raziskovalno vprašanje Kakšno je 
predznanje in poznavanje pojma furmanstvo učencev 4. in 5. razreda na osnovni šoli Rakek? 
smo po analizi rezultatov prvega anketnega vprašalnika prišli do ugotovitve, da jih je kar nekaj 
že imelo določeno predznanje o obravnavani temi. Prav tako so preko anketnega vprašalnika 
izrazili željo, da bi o tematiki furmanstva radi izvedeli več. 

Pripravili, izvedli in evalvirali smo primer dvourne učne priprave ter sestavili načrt učne poti 
za 5. razred osnovne šole. Za delo v 4. razredu pri predmetu družba smo na temo furmanstva 
pripravili vrsto predlogov in izhodišč, kako popestriti in zapeljati pouk. S tem smo poskušali 
odgovoriti na četrto raziskovalno vprašanje Kako tematiko furmanstva približati učencem 4. in 
5. razreda pri predmetu družba?. Po dvourni pripravi smo se odpravili na učno pot po Rakeku. 
Predvideli smo, da bo učencem pouk na prostem bolj zanimiv, jih bolj motiviral in bil dovolj 
poučen. S pomočjo končnih evalvacijskih vprašanj smo od učencev izvedeli, da se jim za 
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ohranjanje kulturne dediščine svojega kraja, zdi pomembno, da se v šoli učijo tudi o temah, kot  
je npr. furmanstvo. Prav tako so se v veliki meri strinjali s trditvijo, da jim je bila tematika bolj 
zanimiva in bolj blizu, ker so imeli pouk razgiban in dovolj pester. Hkrati pa so lahko vsi 
aktivno participirali pri vseh delih pouka. Za konec so na vprašanje, ali bi bili sami furmani oz. 
živeli v času furmanov, imeli učenci deljeno mnenje, in sicer bi ga nekateri radi opravljali, ker 
naj bi bil bolj pustolovske narave, drugim pa se je tako delo zdelo težaško in nevarno. Učenci 
so na terenu izkazali dobro poznavanje kraja Rakek in prikazali dobro prostorsko orientacijo. 
Prav tako so se držali pravil obnašanja v prometu. Mentorica 5. b razreda je bila nad učno uro 
in učno potjo zadovoljna, kar je bilo razvidno iz njenih pozitivnih komentarjev in sodelovanja 
v vseh fazah pouka. 

Na koncu smo se zazrli tudi v prihodnost. V skrbeh za našo kulturno dediščino in ohranjanje 
le-te, smo prišli do zaključka, da to področje še zdaleč ni zamrlo. Med drugim za to skrbijo 
različna društva (Turistično društvo Postojna, društvo DOLI, Lokavški furmani, Trnovski 
furmani, društvo Kolut, Svet Evrope in Evropske komisije, idr.), ki z različnimi projekti skrbijo 
za ohranjanje in ozaveščanje dediščine furmanstva in ohranjanja obstoječe kulturne dediščine. 

Pri samem pregledu literature, terenskem raziskovanju in obisku ljudi, ki so imeli o raziskovani 
tematiki povedati marsikaj, smo naleteli na kopico zanimivih podatkov, ki pa smo jih morali, 
za potrebe magistrskega dela, zaradi prevelike količine žal omejiti. Velik logistični in 
organizacijski zalogaj nam je predstavljala priprava učne poti in pridobitev razreda, s katerim 
bi lahko izpeljali pouk. Zastavljene cilje smo uspešno izpeljali in smo s končnim rezultatom 
zadovoljni. Možnosti, kako predstaviti in izpeljati temo, kot je furmanstvo, je veliko, je pa to 
magistrsko delo primerna podlaga za nadaljnje raziskovanje ali pa vzorčen primer integracije 
določene teme v šolski učni načrt. 

Pisanje tega dela nam je bilo v izziv in hkrati v veselje. Magistrsko delo morda nima istega 
pomena za celotno slovensko prebivalstvo, ima pa velik lokalni pomen za ljudi na tem področju. 
Iz vrste razlogov furmanskega poklica danes ne bi mogli več obuditi, čeprav se ponekod še 
lahko vidi zametke furmanstva (npr. nekateri kmetje vozijo les s pomočjo vozov in konjev iz 
gozdov). Se pa kontinuiteta furmanstva na delno danes lahko opazuje preko različnih 
špedicijskih družb. Tudi ti »sodobni furmani« oz. avtoprevozniki imajo svoj način življenja, 
svoje posebnosti, katerih zgodbe s poti bi bile zagotovo zanimivo raziskovalno delo.  
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17  Priloge 
17.1  Izjava za starše 

IZJAVA 

 

Spoštovani starši, 

sem nekdanji učenec OŠ Rakek in končujem študij na Pedagoški fakulteti. Za potrebe svoje 
magistrske naloge želim izvesti učno uro o furmanstvu. Učna ura je v okviru učnega načrta za 
SLJ (opis običaja) in DRU  (Življenje ljudi v preteklosti) v 5. razredu. Obravnava je razdeljena 
na 2 dela: v prvem delu razgovor in dejavnosti v razredu, v drugem delu pa učna pot po sledeh 
furmanstva po Rakeku. 

Za izvedbo ure potrebujem vaše soglasje in se vam že vnaprej zahvaljujem za podporo. 

 

Podpis: _____________________________ 

                                                                                                                                  Aljaž Mulec 

 

 


	I TEORETIČNI DEL
	1 Uvod
	2 Vloga in uporabnost dediščine v življenju in učni načrt v 4. in 5. razredu pri predmetu družba
	2.1 O dediščini
	2.2 Vloga in uporabnost dediščine
	2.3 Učni načrt

	3 Rakek in njegov razvoj
	3.1 Cesta skozi Rakek
	3.2 Rakek in Južna železnica

	4 Furmanstvo
	4.1 Socialni status
	4.2 Starost
	4.3 Značaj
	4.4 Verovanje in vraževernost
	4.5 Obleka in druga oprema furmana
	4.6 Furmanska pot
	4.6.1 Krajše furmanske poti
	4.6.2 Daljše furmanske poti
	4.6.3 Red in pravila v prometu
	4.6.4 Priprežništvo – forajtanje
	4.6.5 Poštne poti
	4.6.6 Mitnine
	4.6.7 Jamborna cesta
	4.6.8 Nevarnosti na poti

	4.7 Furmanske gostilne
	4.7.1 Hrana in pijača
	4.7.2 Gostilna

	4.8 Kaj so »furali«?
	4.8.1 Les
	4.8.2 Oglje
	4.8.3 Seno
	4.8.4 Poljski pridelki
	4.8.5 Živina in divjad
	4.8.6 Domači izdelki in ostali tovor

	4.9 Vožnja z vozovi
	4.9.1 Davki in finančne zmožnosti
	4.9.2 Zaslužek
	4.9.3 Vpreganje in vleka
	4.9.4 Vrste vozov
	4.9.5 Sneg, sani in pluženje
	4.9.6 Deli voza

	4.10  Konj
	4.10.1 Nakup in vzdrževanje konja
	4.10.2  Kako so jih izbirali?
	4.10.3  Skrb za konja
	4.10.4  Povelja in imena konj
	4.10.5  O bičih

	4.11  Obrti, povezane s furmanstvom
	4.11.1  Kovaštvo
	4.11.2  Kolarstvo
	4.11.3  Sedlarstvo in jermenarstvo


	5  Zaton furmanstva
	6  Prihodnost
	6.1 Furmanski praznik v Postojni
	6.2 Dokumentarni film: Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj–Trst
	6.3 Društvo DOLI
	6.4 Projekt: Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

	II EMPIRIČNI DEL
	7 Opredelitev raziskovalnega problema
	7.1 Cilji in raziskovalna vprašanja
	7.1.1 Metode in raziskovalni pristop
	7.1.2 Vzorec
	7.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
	7.1.4 Postopki obdelave podatkov


	8 Intervjuji
	8.1 Intervju z g. Tonetom Urbasom
	8.2 Intervju z g. Francem Perkom
	8.3 Intervju z ga. Ano Troha
	8.4 Analiza intervjujev

	9 Začetni anketni vprašalnik/preizkus
	FURMANSTVO
	9.1 Anketni vprašalnik/preizkus - Furmanska učna pot po Rakeku

	10  Analiza anketnih vprašalnikov/preizkusov
	10.1  Primerjava odgovorov začetnega in končnega anketnega vprašalnika/preizkusa
	10.2  Evalvacija dodatnih vprašanj začetnega anketnega vprašalnika/preizkusa
	10.3  Evalvacija dodatnih vprašanj končnega anketnega vprašalnika/preizkusa

	11  Učna priprava za predmet družba – Pouk v šoli
	12  Učna priprava za predmet družba – Učna pot
	13  Evalvacija učne ure in učne poti
	13.1  Opis poti z varnostnimi vidiki in priporočili glede prometne varnosti

	14  Predlogi in izhodišča za delo v 4. razredu pri predmetu družba na temo furmanstva
	15  Zaključek
	16  Viri in literatura
	17  Priloge
	17.1  Izjava za starše

	Blank Page
	Blank Page

