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IZVLEČEK 

 

V teoretičnem delu smo s pomočjo analize obstoječe literature predstavili kulturno dediščino 

Cerkelj na Gorenjskem. Predstavili smo muzej, posvečen Rimljanom, ki je nastal ob 

arheoloških izkopavanjih leta 2006. Skozi stoletja se je oblikovalo današnje naselje, ki leži na 

robu Ljubljanske kotline. Svojevrsten pečat pa kraju dajejo tudi spominski park, farna cerkev z 

vodnjakom, ki ga je zasnoval Jože Plečnik, Hribarjeva vila in mogočna, že skoraj 400 let stara 

lipa s kužnim znamenjem. Kulturno dediščino smo predstavili tudi skozi oči lokalnih 

zapisovalcev zgodovine in pomembnih ljudi, ki so v kraju delali in živeli.  

 

V empiričnem delu magistrske naloge smo pripravili učno pripravo za sklop treh šolskih ur na 

terenu. Šolske ure smo izvedli dvakrat z dvema oddelkoma učencev 5. razredov tamkajšnje 

osnove šole. Preko zgodovinskih virov in z aktivnimi oblikami dela na terenu smo učencem 

predstavili kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem. Evalvirali smo izvedene učne ure in 

preko poglobljenega intervjuja predstavili zbrane vtise, ideje in ugotovitve učencev.  

 

Z magistrskim delom smo dodali nov košček v mozaiku lokalne zgodovine in pripomogli k 

boljšemu poznavanju kulturne dediščine kraja med petošolci tamkajšnje osnovne šole.   
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ABSTRACT 

 

The theoretical part of the master thesis presents the cultural heritage of Cerklje na Gorenjskem 

gathered from the existing history books and articles. Archaeological excavations taking place 

in 2006 proved the existence of the Roman civilisation in these parts, which is nowadays seen 

in the museum nearby. The settlement, which was built throughout the centuries, has now 

become a small urban centre on the outskirts of the Ljubljana Basin. There are a memorial park, 

the local church and fountain built by Jože Plečnik, Hribar’s summer residence and almost a 

400 – year - old linden tree with the plague statue underneath, all deserving honourable 

mentions. The local cultural heritage is also presented through the eyes of local historians and 

other renowned residents who lived and worked in the village in that time period.  

 

In the empirical part of the master thesis there is a 3 – hour lesson plan on local history facts 

that was carried out on the field with five –grade students of the local Primary school. Students 

were able to get to learn about their own cultural heritage through working with different 

historical sources and through active ways of learning. The fieldwork and the learning process 

were evaluated and presented by an in-depth interview of the students’ impressions, ideas and 

their findings. 

With this master thesis a new piece has been added to the local History mosaic.  Furthermore, 

there has been a better understanding of the local cultural heritage amongst the students of the 

local Primary school. 

 

 

KEY WORDS: fieldwork, 5th grade, Cerklje na Gorenjskem, Roman civilisation, memorial 

park, the church of Mary’s annunciation, the linden tree with plague statue 
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I. TEORETIČEN DEL  

 

1 UVOD 
 

Cerklje na Gorenjskem se v zgodovinskih listinah prvič omenjajo leta 1154. Tod mimo so že 

pred tem hodili Rimljani in za seboj pustili sledi. Danes si arheološko zbirko, izkopano v 

Šmartnem pri Zalogu, lahko ogledamo v Petrovčevi hiši, ki stoji sredi Cerkelj. Skozi stoletja se 

je oblikovalo današnje naselje, ki leži na robu Ljubljanske kotline, pred leti, natančneje 

septembra 1999, pa mu je svojevrsten pečat dal tudi spominski park, ki stoji sredi vasi. Tu 

spoznamo številne veljake, ki so s svojo vnemo in znanjem pomembno spreminjali vsakdan, v 

katerem so živeli. France Barle je slovensko gasilsko zvezo ločil od nemške, Janez Čebulj je 

kot misijonar med Indijance ponesel slovenske pesmi, Andrej Vavken je kot osemnajstletni 

mladenič prišel v Cerklje za učitelja in organista in pri tridesetih postal župan. Kot župan je 

ustanovil gasilsko društvo in podružnico Kmetijske družbe, podružnico Ciril-Metodove družbe 

ter med drugim tudi poštni urad. Za mnoge pedagoške, gospodarske pa tudi glasbene uspehe ga 

je avstrijski cesar Franc Jožef I. leta 1883 odlikoval z zlatim križcem. V parku spoznamo tudi 

velikega igralca z obsežnim gledališkim opusom, Ignacija Borštnika. V njegovi mladosti je prav 

njegov sosed, ljubljanski župan Ivan Hribar, kot mecen pripomogel k razvoju njegovega 

gledališkega talenta. Danes pa v spomin na tega velikega igralca vsako leto podarjajo 

Borštnikov prstan aktualnim izjemnim gledališkim igralcem. Ivan Hribar Cerklje omenja tudi 

kot vas, kamor se po katastrofalnem potresu leta 1895 v Ljubljani umakne njegova družina. 

Prav nedaleč stran od parka stoji Hribarjeva vila, ki danes s svojo secesijsko podobo privabi 

marsikateri pogled. Vila je za tedanji čas izražala visoko raven bivalne kulture. Pogled se ustavi 

tudi na baročni cerkvi v središču naselja. Domnevajo, da je vsaj v 9. stoletju tudi v Cerkljah že 

stala cerkev. Konec 13. stoletja so poleg glavne Marijine cerkve sezidali še dve kapelici. 

Legenda pravi, da naj bi vas dobila ime ravno po teh treh »cerklah.« Na legendo nas danes 

spominja mozaik belocvetne lilije na osrednji cerkveni lopi, velike farne cerkve posvečene 

Marijinemu vnebovzetju, zgrajene v baročnem stilu v drugi polovici 18. stoletja. V cerkvi 

najdemo slike Leopolda Layerja, na zunanjosti cerkve pa je pečat pustil tudi arhitekt Jože 

Plečnik. Tedanji župnik se je na Plečnika obrnil zaradi sanacije strehe, vendar so po njegovih 

načrtih na koncu postavili le tri vhodne lope. Plečnik jih je tako mojstrsko prilagodil baročni 

zunanjščini cerkve, da komaj verjamemo, da so bile zgrajene v začetku petdesetih let preteklega 

stoletja. Pred cerkvijo stoji tudi po njegovih načrtih zgrajen vodnjak, neobičajen stožec 
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vodnjaka pa spominja na Plečnikov načrt Katedrale svobode, ki danes krasi kovanec za 10 

centov. Plečnik je z ureditvijo zunanjosti cerkve leta 1954 prenovil tudi tedanjo mrliško vežico. 

Če smo se ves čas sprehajali po centru vasi, je prav, da nas radovedno oko povabi še na obrobje, 

kjer domuje mogočna lipa. Viri domnevajo, da so jo zasadili sočasno s postavitvijo kužnega 

znamenja, ki nosi letnico 1645.    

Raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov je eden izmed splošnih ciljev 

učnega načrta pri predmetu družba. Neposredno opazovanje kulturne dediščine v naravi in 

muzejih je za posredovanje zgodovine velikega pomena. Zakon o varstvu kulturne dediščine 

opredeljuje kulturno dediščino kot dobrino, podedovano iz preteklosti, ki jih Slovenke in 

Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske 

skupnosti, ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in 

izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. 

Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in 

prostorom skozi čas. Dediščino zakon deli na materialno in nesnovno dediščino. Materialno 

dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

2008). Sodobni pouk poudarja aktivne metode dela, kot so terensko delo, igre in simulacije, 

pogovor ali raziskovalno učenje. Veliko učencev praviloma razume določene pojave in procese 

šele takrat, ko si jih ogledajo na terenu. Okolica šole, kjer se učenci vsakodnevno gibljejo, bo 

nekaj ur učilnica na prostem, kjer bomo z učenci 5. razredov odkrivali zgodovinske vire in 

spoznavali okoliščine, ki so botrovale nastanku današnje podobe kraja. 

 

1. 1 Rimljani na slovenskem ozemlju  
 

Pred dvema tisočletjema so Rimljani osvojili pomembnejše dežele starega sveta. Tudi območje 

med Jadranom in Panonijo je postalo zanimivo za rastočo rimsko državo. Ta je z ustanovitvijo 

latinske kolonije Akvileje postavila branik pred vzhodnimi sosedi, a hkrati izhodišče za vojaški 

in gospodarski predor čez jugovzhodne Alpe in vzdolž jantarjeve poti v Panonijo  ter na Balkan 

(Nestorović, 2012, str. 7). Tudi zaradi logističnih potreb vojske je kmalu po rimski zasedbi začel 

nastajati obsežen cestni sistem, ki je odražal geopolitični pomen širšega slovenskega prostora 

(Štih, Simoniti, & Vodopivec, 2016, str. 32). Gorenjska je bila zaradi plodne ravnice in številnih 

trgovskih poti, ki so vodile čez alpske prelaze, poseljena že v prazgodovini. Zaradi velikega 

strateškega pomena prostora, ki je v vseh časih predstavljal vrata v Italijo, je Gorenjska 
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pripadala mestnemu območju Emone in bila vključena v rimsko Italijo (Perko, 2014, str. str. 

13). Rimska mesta so bila središče uprave, trgovine in kulture, v njih se je uveljavil rimski način 

življenja, gospodarski in kulturni razcvet pa je bil viden tudi na podeželju. Staroselski prebivalci 

so se vključili v rimski vrednostni sistem, sprejeli so rimsko kulturo, skupaj z verovanji in 

pogrebnimi običaji, ki jih razkrivajo številna odkrita antična grobišča (Dolinar, 2011).  

 

1. 1. 1 Arheološko najdišče Šmartno pri Cerkljah 

 

V letu 2006 so zaradi predvidene gradnje doma upokojencev na območju Milharjevega hriba 

in Pristave na levem bregu Pšate potekala obsežna zaščitna arheološka izkopavanja. Davorin 

Vuga v svojem poročilu leta 2006 najprej omeni, da se je obseg raziskovanih in z najdbami 

izjemno bogatih površin na pobočju južno pod hribom Stražo resnično neizmerno povečal: ne 

le, da se je odkrila rimska grobnica s suhozidnimi kamnitimi temelji (in dvema intaktnima 

žganima grobovoma z odlično ohranjeno steklovino), ampak so prišle na dan še druge strukture 

antičnih grobov. Vuga v poročilu (2006) omeni še jasno sled večjega sežigališča pokojnikov 

ter ocenjuje izkopavanja kot najpomembnejša v letu 2006 v državi, tako zaradi obsega, obilice 

odlično ohranjenih najdb, izpričane dolge kontinuitete poselitve prostora (od srednje bronaste 

dobe naprej), kot tudi zaradi nadstandardno dobro dokumentiranega stanja na terenu. Med 

arheološkimi izkopavanji pa sta na dan prišli tudi dve približno vzporedni rimski cesti, tlakovani 

s kamenjem, ki sta povezovali območji Šmartnega in Poženika (Horvat, 2015, str. 172). 

Napredek rimskega imperija v primerjavi s prazgodovinsko ali s helenistično-grško razvojno 

stopnjo je posebno viden v enotni upravi provinc ter v povezavi oddaljenih pokrajin s cestami 

(Šešel, 1972, str. 139). Del širokega in razvejanega cestnega omrežja, ki je povezovalo rimski 

imperij, so bile tudi manjše vaške ceste. Med te sodi skoraj 50 metrov raziskane trase ceste med 

vasema Šmartno in Poženik. Gre za kratek odsek vaške ceste, ki je vodila iz rimske Emone, 

danes Ljubljane, čez reko Savo naprej v Gameljne, Šmartno pod Šmarno goro, preko Skaručne, 

Polja, Utika proti Lahovčam v Šmartno pri Cerkljah, Šenčur in nato v Kranj, rimski Karnij. 

Skrb za obnovo in vzdrževanje takšnih cest ni bila v pristojnosti Rima, temveč lokalnih 

skupnosti. Pri gradnji tovrstnih cest prav tako niso bili upoštevani gradbeni standardi in 

zakonitosti, ki so veljali za državne ceste. Odsek ceste med vasema Šmartno in Poženik je bil 

zgrajen izključno iz materiala lokalnega izvora in je bil v povprečju širok od 2.20 do 3.6 metra. 

Posebej privlačne pri raziskovanju starih cesto so najdbe, ki predstavljajo izgubljene, 

pozabljene in namerno zavržene predmete. Predmeti, odkriti na cesti ali neposredno ob njej, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

4 
 

kažejo na čas uporabe ceste. Najstarejša predmeta s ceste sta dva bronasta novca cesarja 

Tiberija, ki je vladal v letih 14 do 37 n. št., najmanjši pa bronasti polmesečni uhan iz 10. stoletja. 

Cesta je bila torej zgrajena pred približno 2000 leti, uporabljali pa so jo skoraj 1000 let (Žižek, 

Tomažinčič, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Obsežno območje arheoloških izkopavanj rimskega grobišča v Šmartnem leta 2006. 

(vir: osebni arhiv)  

 

1. 1. 1. 1 Rimsko grobišče v Šmartnem  
 

Rimsko grobišče v Šmartnem je ležalo ob pokopališki cesti, ob kateri je bilo raziskanih 49 

grobov. Predstave o prehajanju na drugi svet in o bivanju na dveh ločenih svetovih se odražajo 

v izrabi prostora. Urbanistično zasnovo antične naselbine z grobiščem je določal potok Pšata, 

ki je v ritualnih in simbolnih predstavah antičnih prebivalcev predstavljal ločnico med dvema 

svetovoma – naselbino, prebivališčem živih na desnem bregu in grobiščem, počivališčem 

mrtvih na levem bregu potoka (Žižek, Tomažinčič, 2007). 

 

Z izjemo sedmih so bili pokojniki  v raziskanih grobovih sežgani na grmadi in pokopani v 

preprostih, okroglih ali ovalnih grobnih jamah, v katere so bili poleg ostankov ožganih kosti 

položeni tudi različni grobni pridatki. Čas in trajanje pokopavanja na grobišču arheologi 

opredeljujejo predvsem na podlagi nekaterih značilnih pridatkov, zlasti novcev. V grobovih na 

grobišču v Šmartnem je bilo odkritih šest novcev iz 2. polovice 2. stoletja in eden iz 4. stoletja. 

Na osnovi še nekaterih drugih pridatkov lahko zaključimo, da so na grobišču pokopavali od 2. 

polovice 1. stoletja do 4. stoletja (Žižek, Tomažinčič, 2007). 
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Med arheološkim izkopavanjem so bili raziskani ostanki in nekateri predmeti, ki jih lahko 

povežemo z dogajanjem ob zaključku pogrebnega obreda. Skupaj s pridatki, najdenimi v 

posameznih grobovih, pričajo o tem, da je v antičnem Šmartnem živela manjša skupnost, ki je 

svoje mrtve pokopavala po rimskem običaju (Žižek, Tomažinčič, 2007). Rimski običaji so 

velevali, da so truplo pokojnika umili ter namazali z olji in dišavami. Potem so ga oblekli 

v njegovo najboljše oblačilo in položili na ležalnik v enem od prednjih prostorov hiše, z nogami 

proti vratom. Pokojnika so navadno pokopali osmi dan po smrti. V pogrebni procesiji so za 

truplom stopali njegovi sorodniki. Ker so žalovali, so imeli sinovi glave pokrite, hčere pa 

odkrite in lase razmršene, torej ravno nasprotno kot običajno (Županek, 2011, str. 34). Spletena 

pričeska ali figa je označevala status poročene ženske, saj so nespletene lase navadno nosile le 

deklice. Ženska je obredno pokazala, da je prejela novico o smrti sorodnika ali moža tako, da 

je razdrla svojo umetelno pričesko (Šterbenc Erker, 2002, str. 151). Pogosto so glasno žalovali, 

ženske so se tolkle po prsih in si razpraskale lica (Županek, 2011, str. 34).  Žalovalke so s svojo 

držo in gibi izražale, da sodijo v svet med živimi in mrtvimi, kjer ne veljajo običajna pravila 

ženske sramežljivosti (Šterbenc Erker, 2002, str. 167). Pokojnega so sežgali na leseni grmadi, 

na katero so metali dišave, olje, obleke in jedi ter druge stvari, ki so mu v življenju ugajale. Ko 

je gomila dogorela, so žerjavico pogasili z vinom ter zbrali kosti in pepel, jih poškropili in 

položili v  žaro (Županek, 2011, str. 34). Mesto, kjer je bil pokojnik sežgan, se je imenovalo 

ustrina. V Šmartnem je bila ustrina ob severnem robu grobišča, kjer je bila manjša naravna 

kotanja. Železna zajemalka, najdena med grobovi v Šmartnem, je značilen obredni pripomoček. 

Uporabljal se je pri uvodu v žrtvovanje, ko je žrtvovalec na oltarju daroval vino in dišave, ter z 

molitvijo povabil boginjo Cerero k obredni pojedini (Žižek, Tomažinčič, 2007). Boginja Cerera 

je omogočala prehode v obredih rojstva, poroke in smrti. V »liturgiji« grških Cererinih obredov 

v Rimu so matrone napravile nekaj gibov, ki ustrezajo mitu o Cereri, ki se po dolgem iskanju 

ugrabljene hčerke ponovno snide s Prozerpino. Podobno kot Cerera v mitu so ženske posnemale 

žalujočo boginjo, ki neutrudno išče hčerko. Prav tako so se podobno kot Cerera v mitu postile 

ter zavračale vino in kruh (Šterbenc Erker, 2002).  
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Slika 2: Ustrina, mesto za sežiganje mrtvih. (vir: osebni arhiv) 

 

Pokojnemu so v grob položili predmete njegove osebne noše (nakit, pas, čevlje, obleko), 

oljenko, krožnike in sklede s hrano in pijačo, včasih tudi osebne predmete (na primer ogledalo, 

skrinjico, črnilnik, stilus-pisalo). Vse to naj bi mu služilo v posmrtnem svetu (Županek, 2011, 

str. 34). Oljenke so ob keramičnem posodju tudi najpogostejši grobni pridatek v do sedaj 

raziskanih emonskih grobovih (Perko, 2012, str. 28).  

 

Podrobneje bomo predstavili pomen oljenke v vsakdanjem in posmrtnem življenju Rimljanov, 

saj tudi v muzejski vitrini v Cerkljah na Gorenjskem najdemo dve zelo lepo ohranjeni oljenki, 

ki so ju odkrili med arheološkim izkopavanjem leta 2006 na območjih Milharjevega hriba in 

Pristave. 

 

 

1. 1. 1. 1. 1 Oljenka 
 

Za osvetlitev svojih prebivališč, v katerih je bilo skoraj vedno temno, saj je svetloba prihajala 

le iz atrija, so si Rimljani pomagali z vrsto svetil. Kot osnovno svetilo so najpogosteje 

uporabljali oljne svetilke, oljenke. Oljenke so bile lahko obešene, prostostoječe ali pa so imele 

ročaje za prenašanje. Večinoma so bile keramične, izdelane pa so bile tudi iz brona, redkeje iz 

stekla, srebra in zlata. A te so krasile le najbogatejše domove in svetišča in so se redko ohranile. 

Njihov ceneni posnetek iz keramike pa je preplavil rimski imperij in postal resnično simbol 

rimske civilizacije (Vomer Gojkovič, 2012, str. 6).  
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Prodor rimskega imperija in širjenje romanizacije na prostor današnje Slovenije sta neločljivo 

povezana z ustanovitvijo latinske kolonije Akvileje leta 181 pr. n. št. s številnimi »officinami«, 

ki so proizvajale številno opremo in potrebščine za vojsko, ter z drugimi delavnicami, s 

skladišči in prekladališči je mesto prevzelo vlogo najpomembnejšega izvoznega središča na 

Severnem Jadranu. V Akvileji sta bili posebej živahni opekarska in lončarska dejavnost. 

Najzgodnejši italski importi na slovenskih najdiščih so največkrat povezani z Akvilejo, bodisi 

da so prihajali skozi tamkajšnji empirij ali pa so bili celo izdelani v številnih akvilejskih 

delavnicah. To še posebej velja za keramične izdelke, med njimi tudi za oljenke. Ustanovitev 

mest in prodiranje romanizacije na območje današnje Slovenije pa je spodbudilo nastanek 

lokalnih lončarskih delavnic in s tem tudi proizvodnjo oljenk (Perko, 2012, str. 24-25). Morda 

je bila ena izmed opekarn nedaleč od Šmartnega v Lahovčah. Kot poroča Žibert (2001), so tu 

že Rimljani delali lončeno posodo. Našlo se je rimsko zidovje in peči za izdelovanje posode. 

Po njivah okoli je veliko rimskih grobov (str. 78). Oljenke so izdelovali v mnogih mestih in jih 

na tisoče izvažali na vse konce imperija.  

 

S svetlobo je pri Rimljanih povezano veliko simbolike, saj se vedno pojavlja kot protiutež teme 

in gre za večni spopad med dobrim in zlim ter življenjem in smrtjo (Žižek, 2012, str. 91). 

Oljenke so bile stalni pridatek v grobovih pokojnikov. Z njimi so si svetili na poti v onostranstvo 

(Vomer, Gojkovič, 2012, str. 7) oz. svet mrtvih. Po gospodarju mrtvih in vladarju podzemlja se 

svet mrtvih imenuje Had. Od kraljestva mrtvih loči žive reka Aheront. Umrle prepelje čeznjo 

brodnik Haron (Splošni religijski leksikon, 2007, str. 395). Pripisovali so mu grdo in odvratno 

zunanjost ter nejevoljno obnašanje; prepeljati je smel le tistega, ki je bil v gornjem svetu 

pravilno pokopan in je plačal prevoznino, zato so pokojnikom polagali v usta novčič, im. obol. 

(Splošni religijski leksikon, 2007, str. 404). 

Pri nekaterih kalupih za oljenke je na dnu odtisnjeno ime izdelovalca oz. delavnice. Ime so 

odtisnili v kalup še pred žganjem, ko je bila glina še sveža, kar je omogočalo reliefno izvedbo 

napisa na končnem izdelku. Do danes je znano mnogo petovionskih izdelovalcev oz. delavnic, 

(Petoviona je današnji Ptuj), ki so v rimskem času predstavljale pomemben produkcijski center 

keramičnih izdelkov. Znani so žigi: FORTIS, COMMUNIS, DRACO, FRONTO, C.DESSI…. 

(Žižek, 2012), v Cerkljah pa v razstavni vitrini stojita oljenki z žigom FORTIS in C.DESSI. 
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Slika 3: Oljenka s pečatom FORTIS (levo), najdena leta 2006 na rimskem grobišču v 

Šmartnem, danes na razstavi v Petrovčevi hiši. (vir: osebni arhiv) 

Slika 4: (desno) Model za izdelavo kalupa oljenk, t. i. arhetip, ki je služil za izdelavo oljenk 

tipa Loeschke X. To je bil tudi vodilni tip keramične svetilke Petovione v 2. in 3. stoletju 

(Žižek, 2012, str. 90). (vir: Žižek, I. 2012, str. 90) 

 

Priljubljenost oljenk lahko iščemo v praktičnosti in varnosti v primerjavi s svečami in baklami. 

Oljčno olje pri izgorevanju sprošča prijeten vonj in oljka je veljala v Sredozemlju za sveto 

drevo. In ne nazadnje, Rimski imperij, ki ga je vodila peščica premožnih veleposestnikov, je 

močno podpiral rabo oljčnega olja. Raba oljčnega olja v prehrani, medicini in tehniki je šla v 

milijone litrov, od tega levji delež za razsvetljavo. Olje je preprosto sodili k rimski omiki in 

enako raba svetilk. Od prodaje oljčnega olja so imeli namreč posebej veliko korist 

veleposestniki z razsežnimi oljčnimi nasadi v Italiji in drugod. Tedanji vodilni politiki so z 

vsemi možnimi sredstvi širili in podpirali rimski način življenja – in s tem rast svojih dobičkov 

tudi s tako neznatnimi predmeti, kot so na videz popolnoma nepomembne keramične svetilke. 

Zato lahko upravičeno govorimo o rimski dobi kot o času najzgodnejše globalizacije (Vidrih 

Perko, 2103, str. 16).   

 

 

1. 2 SPOMINSKI PARK  
 

Cerklje na Gorenjskem slovijo po velikem številu znamenitih mož, ki so se rodili v Cerkljah ali 

pa so tu živeli in delali ter pustili neizbrisljiv pečat.  
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1. 2. 1 Ignacij Borštnik 
 

Eden izmed njih je bil tudi veliki slovenski igralec in dramatik Ignacij Borštnik, rojen leta 1858. 

Poleg Hribarjeve vile v centru Cerkelj stoji njegova rojstna hiša, v kateri danes prirejajo številne 

kulturne dogodke. Leta 1999 pa so ob 70-letnici njegove smrti kot prvi doprsni kip v 

spominskem parku postavili ravno kip Ignacija Borštnika. Datum njegove smrti, 23. september, 

pa so ob tej priložnosti razglasili za občinski praznik. 

Ko je Ignacij Borštnik postal uradnik Hribarjeve podružnice banke Slavije, njegov igralski 

talent opazi sam Ivan Hribar in Borštniku utre pot do gledališča. Borštnik prvič nastopi na 

gledaliških deskah v ljubljanski čitalnici leta 1882 pod psevdonimom Gorazd, nadaljuje študij 

na Dunaju in se po koncu uspešnega študija vrne domov. V Ljubljani vodi dramatično šolo, 

režira številne iger, marsikatero tudi sam napiše. Zaradi veliko boljših umetniških možnosti 

odide skupaj z ženo igralko v Zagreb, kjer ostane 25 let. »Ko je stopil na oder je občinstvo  

onemelo. Kajti tako stopati, kot je stopal Borštnik, ni znal nihče. Malo je gestikuliral. Nekaj 

trenutkov sploh ni spregovoril, a vendar je govorilo vse njegovo telo do zadnje gubice. Njegova 

dihalna tehnika je bila tako perfektna, da, ko je spregovoril - spregovoril pa je šepetaje – so 

njegov žametni bariton razločno slišali dijaki na galeriji. Ni kričal, le z odmori med besedilom, 

z vibracijo glasov, posameznih besed, besednih zvez, podkrepljenimi z značilno kretnjo, je znal 

doseči najbolj optimalno zaželen učinek« (Kadivec, 2007, str. 21). Danes pa prav v spomin na 

velikega igralca z obsežnim gledališkim opusom vsako leto podarjajo Borštnikov prstan 

izjemnim gledališkim igralcem. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Doprsni kipi v spominskem parku (od leve proti desni) Ignacija Borštnika, Janeza 

Čebulja, Janeza Mežana, Franceta Kimovca in Franceta Barleta. (vir: osebni arhiv) 
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1. 2. 2 Janez Čebulj  
 

Janez Čebulj se je pri 22 letih seznanil s škofom Friderikom Barago in na njegovo povabilo čez 

pet let odšel k Indijancem Očipvejcem. Z njegovo potjo je povezana naslednja anekdota: Že od 

mladosti se je zelo bal vode. Mati je večkrat sanjala, da se bo utopil. Na poti v Ameriko je bil 

od 12 dni vožnje kar tri dni hud vihar. Vsi potniki so zboleli, le on je bil »čvrst in zdrav ... 

Osramočeni naj tedaj bodo, ki so prerokovali, da me bodo pojedle ribe.« Na poti se je učil 

angleščine in francoščine, ob prihodu pa se posvetil tudi indijanskim narečjem. Za učenje tujih 

jezikov je bil zelo nadarjen, poleg materinščine pa je govoril še latinsko, grško, nemško, 

francosko, angleško, pet slovanskih jezikov, arabsko in indijansko v več dialektih. Napisal je 

veliko cerkvenih pesmi v očipvejščini in jih tudi uglasbil, nekaterim pa je dal kar slovenske 

umetne in ljudske napeve (Močnik, 2004).  Spomenik v spominskem parku so tudi Čebulju, 

duhovniku in misijonarju iz Adergasa, postavili leta 1999.  

 

1. 2. 3 Janez Mežan  
 

Že v otroških letih je rad risal in ker so bili doma revni, je bil vesel vsakega škrniclja, ki ga je 

kaj hitro uporabil za risarsko podlago. Po študiju slikarstva v Zagrebu poučuje v Mariboru, 

Novem mestu, Ljubljani, Ribnici in Ptuju. Blizu Ptuja, v Bogojini za Plečnikovo cerkev naslika 

sliko nad oltarjem in Križev pot, najraje in največ pa se je posvečal akvarelom in prav z njimi 

dosegel svoj umetniški vrh. Kot zrel slikar je neutrudno slikal in ustvaril velik opus, saj je 

ohranjenih okoli 6000 slik, grafik in risb (Močnik, 2004). Leta 2001 v spominskem parku 

postavijo njegov doprsni kip.  

 

1. 2. 4 France Kimovec 
 

Po doktoratu iz teologije in diplomi iz cerkvene umetnosti je dokončal študij glasbe na Dunaju. 

Poleg visokih mest, ki jih je dosegal v cerkveni hierarhiji, nazadnje je bil ljubljanski stolni prošt, 

se je vse življenje posvečal glasbi. Bil je velik ljubitelj slovenske ljudske pesmi in povsod je 

pospeševal ljudsko petje. Komponiral je največ zborovsko glasbo, ni pa zanemarjal 

instrumentalne. V Cerkvenem glasbeniku je pisal o orgelskih mojstrih, skladateljih, zvonovih, 
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zgodovini glasbe in ocenjeval nove glasbene izdaje. Napravil je dispozicije za vrsto novih orgel 

na Slovenskem, leta 1940 tudi za cerkljanske (France Kimovec). 

 

1. 2. 5 France  Barle  
 

Ustanovitelj slovenske gasilske zveze je najprej reorganiziral ljubljanske gasilce, nato pa še 

podeželske, pripravil knjige in predpise v slovenščini ter v času, ko je tudi po gasilskih vrstah 

prevladovala nemščina, uvedel poveljevanje v slovenščini. V času prve svetovne vojne, ko je 

bilo mnogo gasilcev na frontah, je organiziral gasilski podmladek in začel vključevati v gasilska 

društva tudi ženske. Po vojni je združil slovenske gasilce v enotno Slovensko gasilsko zvezo in 

postal njen prvi starosta (Močnik, 2004). Vsako leto pa tudi gasilski podmladek iz Cerkelj 

tekmuje na Barletovem memorialu in postavi venec pred njegov doprsni kip v spominskem 

parku.   

 

1. 2. 6 Andrej Vavken  
 

Andrej Vavken je eden tistih mož, čigar družina ne prihaja iz Cerkelj na Gorenjskem, vendar je 

zaradi svojega delovanja in vpliva, ki ga je pustil v tem kraju, dobil pomembno mesto v lokalni 

zgodovini.  

Andrej Vavken se je rodil 29. 11. 1838 kot edini otrok na Planini pri Rakeku. V času šolanja, 

najprej na realki in nato učiteljišču v Ljubljani, je pokazal velik talent za petje in obetala se mu 

je sijajna kariera v glasbenem poklicu. A če bi se odločil za umetniški poklic, bi moral leta 

služiti cesarju v vojaški suknji, zato se je odločil za učiteljski poklic. Hkrati s spričevalom o 

usposobljenosti pri osemnajstih letih, 18. aprila 1857 dobi dekret za mesto provizoričnega 

učitelja, organista in mežnarja v Cerkljah na Gorenjskem (Močnik, 2004). Pred tem so na mesto 

prvega učitelja v Cerkljah postavili Ivana Borštnika že leta 1788, vendar ni bil uspešen. Izmed 

658 všolanih otrok se je v tistem letu šolalo le 29 učencev in 22 učenk, v naslednjih letih pa se 

je število tako skrčilo, da ni bilo meseca marca 1871 v šolo niti enega otroka (Lavrenčič, 1890, 

str. 123). 

Nadučitelj Vavken je cerkljansko šolo prerodil in vcepil veselje do nje staršem in otrokom. Tudi 

podatki o številu otrok, ki so obiskovali šolo v letih, ko je pričel poučevati Vavken, podkrepijo 

to zgodovinsko dejstvo. Prvo leto je šolo obiskovalo 137 otrok, že v pičlih treh letih je število 
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šolajočih se otrok poskočilo na 210 v vsakdanji šoli in 190 otrok v ponavljalni oz. nedeljski šoli 

(Lavrenčič, 1890), ki je bila namenjena mladini od 12. do 16. leta. Leta 1862 je bil Vavken 

imenovan za stalnega učitelja, ko pa so šolo leta 1885 razširi v trirazrednico, je postal nadučitelj 

in njen voditelj vse do 28. februarja 1893 (Lapajne, 1931), ko se je po 36 letih upokojil.  

 

Kakšen pa je bil Vaken kot učitelj? Učiteljski tovariš (1864) začrta smernice dobrega učitelja: 

»Le tistega učitelja, ki ga učenci ljubijo, ga tudi ubogajo. Da pa si učitelj pri otroci pridobi 

ljubezen, se ogiba dveh poglavitnih pogreškov, namreč: mehkljatosti in jeze. Učitelj se mora 

vedno premagovati, da je popolni gospodar svojih občutkov. Večkrat se mora v naprej resen in 

oster kazati, akoravno se smeje v srcu. Učitelj pa ne sme misliti, če mora trmaste učence kaj 

kaznovati, da ga potem učenci ne ljubijo. Tudi šiba je lahko ljubezniva.« A Vavken tudi v časih, 

ko je palica še pogosto pela, ni nikogar udaril. Sam je pravil, (Lapajne, 1931) da se v vsem 

svojem petintridesetletnem službovanju nobenega otroka ni dotaknil. Samo pogled in nemirnež 

je bil takoj ugnan. Znal je s kratko besedo vse tako preprosto in jasno razložiti, da smo vsak 

predmet hitro in zlahka razumeli, zapiše Lapajne v svojih spominih na učitelja Vavkna. Pri 

obravnavi kateregakoli predmeta je znal pogovor vedno tako napeljati, da je kakor okovan ves 

razred obstal in otroške duše so pod čarom odraščale v moško zrelost in resnobnost. Prav tako 

smo se že v šoli vse naučili, da nam doma skoraj ni bilo treba knjige v roke vzeti. Njegova 

beseda pa nam je bila sveta, še zaključi Lapajne (str. 86). 

  

A v zgodovino se ni zapisal le kot učitelj, ki je postavil trdne temelje šolstvu v Cerkljah na 

Gorenjskem, temveč tudi kot izjemen skladatelj, zborovodja in župan. 

 

Skupaj s službo učitelja leta 1857 Vavken sprejme tudi službo organista. Zborovsko cerkveno 

petje je postavil na zavidljivo raven in orgle uporabljal le za kontrastiranje. Eden izmed 

njegovih učencev, kasneje tudi sam skladatelj, France Kimovec doda, »da se ob Vavknu ni 

počutil kot ničla, ampak ničlica« (Močnik, 2004, str. 217). Vavken skrbi za cerkveno petje v 

vasi, kjer si je ustvaril družino, vodi tudi moški kvartet učiteljev sosednjih šol in kot solist 

nastopa v kranjski čitalnici. Kaj kmalu pa začne zbirati tudi pesmi in jih leta 1861 izda v prvem 

zvezku, dve leti kasneje pa še v drugem zvezku z naslovom Glasi Gorenski.  Odzivi so dobri. 

Tako ob izidu prvega zvezka v Novicah (1861) lahko preberemo: »Razen enoglasne „Mlin", ki 

je tudi mična, čeravno ne tako kot druge in svojemu napisu menda prav ne odgovarja, so vse 

tako polnoglasne, melodične, da bode mnogotera globoko segla v serce slušavcom. Živo tedaj 

moramo priporočati ta lepi dar vsem ljubiteljem domačega petja« (str. 151). Priporočil pa jih je 
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tudi Učiteljski tovariš (1861): »Reči moramo, da v teh glasih veje nekak posebni mili duh, ki 

prečudno sega iz serca v srce. Prav živo jih tedaj priporočamo vsem, ki radi pojo in poslušajo 

lepe in poštene slovenske pesmi« (str. 65).  

 

Kar nekaj je bilo očitkov skozi zgodovino, da si je Vavken melodije prisvajal, vendar ob 

naslovu zbirke oz. naslovih pesmi jasno piše, da je pesmi postavil (torej napisal priredbe) 

Andrej Vavken in bi ga tako lahko šteli za vestnega zapisovalca glasbene dediščine. Če pri 

večini pesmi ne najdemo imena skladatelja, pa ima večina pesmi jasno zapisanega avtorja 

besedil. Tako npr. besedilo za pesem ob smrti Kamila Maška napiše takratni kaplan v Cerkljah,  

Janez Puhar. V slovensko zgodovino se je ta v Kranju rojeni duhovnik zapisal kot izumitelj 

fotografije na steklo. Francoska Academi nationale v Parizu mu 17. junija 1852 podeli diplomo 

in ga imenuje »izumitelj fotografije na steklo« (Robežnik, 2007, str. 18). V Cerklje pride 

službovat štiri leta pred Vavknom in tam ostane do leta 1862. Iz tega časa se je ohranila tudi 

Puharjeva fotografija, na kateri Vavken drži v roki vrč, slikar in domačin Ivan Franke pa 

kozarec. Gre za prvi znani poskus v slovenski fotografiji, da je fotograf posnel vsakdanji 

dogodek (Robežnik, 2007, str. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Portret skladatelja Andreja Vavkna (desno) in slikarja Ivana Franketa. Fotografija 

na steklo, avtor Janez Puhar, ca. 1860. (vir: http://www.puhar.si/?J=202100006) 

 

A Vavken med svojim županovanjem še naprej zbira pesmi in leta 1872 izda napeve cerkvenih 

pesmi v petih zvezkih. Povpraševanje je večje kot natis v samozaložbi, vendar je pri ponatisu 

previden, »zato me je volja ove pesmice v drugo natisniti dati, toda le pod tem pogojem, da mi 

http://www.puhar.si/?J=202100006
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blagovolijo prijatelji cerkvenega petja svoja naročila že naprej na poštnih listnicah (pošta 

Cerklje na Gorenjskem) objaviti, da izvem, ali mi bo moč z naročnino pokriti stroške. Ako bode 

število obilno, pošljem vrh starih tudi nekaj zvezkov novih v tisk, ker je res živa potreba, da se 

vkorenini čvrsto petje med prostim ljudstvom. Ko bi se pa oglasilo le premalo naročnikov, 

moram se ve da, tisk opustiti« (Učiteljski tovariš, 1873, str. 111). O ponatisu ni dvoma, Vavken 

pa leta 1874 in 1875 v samozaložbi izda še 6. in 7. zvezek napevov cerkvenih pesmi, kjer se 

podpiše kot učenik v Cerkljah, ter doda, da je pesmi nabral in za petje postavil in se tako 

ponovno izogne komentarjem, da naj bi nekatere napeve ukradel in označil za svoje.  

 

Posebno mesto v zgodovini dobi tudi zaradi častne funkcije, ki jo prevzame pri tridesetih letih. 

Kot župan ustanovi gasilsko društvo in preskrbi, v Cerkljah in na Zgornjem Brniku, brizgalnice 

z drugim potrebnim gasilnim orodjem (Lavrenčič, 1890, str. 6), saj (Lavrenčič, 1931) »so hiše 

v vseh vaseh skoro splošno krite z opeko, gospodarska poslopja pa - izjemši imovitejše kmete 

- s slamo. Odtod je toliko požarov v fari!” (str. 5) 

 

Andrej Vavken je tudi tisti mož, ki v Cerkljah ustanovi podružnico Kmetijske družbe, vodi 

društveno drevesnico in izobražuje sadjarje, kar verjetno ni naključje, saj Učiteljski tovariš 

(1861) nagovarja učitelje, naj navdušijo mladino za gojenje sadnih dreves. Tako lahko v 

avgustu leta 1861 v 8. številki preberemo, da je sadje dobra hrana za mlade in stare, da nas ob 

pičlem pridelku lahko lakote reši, pozimi pa kakšno staro sadno drevo pred zmrzovanjem, če 

zmanjka drv služi za kurjavo, poleti daje senco, spomladi s cvetjem veselje prinaša, žlahtno 

sadje se lahko spravi v denar. Očitno pa so se domačini že vsaj pol stoletja pred tem dobro 

zavedali pomena gojenja sadnih dreves, saj lahko v Zgodovini cerkljanske fare (Lavrenčič, 

1890) preberemo: »Sadjarstvo je prav dobro razvito. Sadni vrtovi so skoro v vsaki vasi z 

jablanami, hruškami, češpljami in orehovjem tako zaraščeni, da zakrivajo vas in posamezne 

hiše. Sadje prodajajo v Ljubljano in tudi razen Kranjske — cesto na Nemško. Kadar ni kupcev, 

tedaj napravljajo mošt in kuhajo žganje« (str. 21-22). Morda lahko prav tem dvema 

zgodovinskima dejstvoma pripišemo, da je društvena drevesnica in izobraževanje sadjarjev želo 

uspehe.  

 

Leta 1889 Andrej Vavken, takrat nadučitelj, ustanovi podružnico Ciril-Metodove družbe.  

Družba je podpirala večje upoštevanje slovenščine kot učnega jezika v javnih šolah na 

Slovenskem. Ustanavljala je zasebne slovenske otroške vrtce in osnovne šole v tistih krajih, v 
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katerih avstrijske šolske oblasti kljub zadostnemu številu slovenskih učencev niso dovolile 

javnih šol s slovenskim učnim jezikom (Družba svetega Cirila in Metoda, 2017). Član družbe 

je bil tudi ljubljanski župan Ivan Hribar. 

 

Poleg tega je bil dolga leta cerkveni ključar, oče ubogih, v svoji hiši si uredi lepo trgovino in 

gostilno. »Seveda to ni bila gostilna, kjer bi se popivalo, ampak samo kraj, kjer so se shajali 

njegovi prijatelji in dobri znanci na moder razgovor in pametno razvedrilo« (Lapajne, 1931, str. 

84). Ker so v vasi takrat nujno potrebovali pošto, pa kar sam opravi državni izpit za poštarja, 

da lahko ustanovi pošto (Močnik, 2004, str. 219). 

 

Čas teče in leta 1993, natančneje 1. oktobra 1993, se Vavken upokoji, a še pred tem ima čast 

seči v roke očetu narodov, kot so takrat imenovali avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. Monarh 

veliko potuje in tako ohranja stik s svojimi prebivalci. A ni prvi cesar, ki obišče naše kraje, saj 

je cesar Friderik III. na svoji poti po Kranjskem med obiskovanjem samostanov 29. januarja 

1464 obiskal tudi Velesovski samostan (Močnik, 2004, str. 43). Cesar Franc Jožef I. je leta 1883 

z obiskom Štajerske in Kranjske počastil šestoletnico vladavine Habsburžanov na tem območju. 

Časopis Slovenski narod (1883), ki je izšel dan po velikem obisku na Kranjskem, torej 19. julija 

1883, je zapisal: »Letos pa je prišel cesar v središče Slovenstva, prepotoval je dežele, v katerih 

prebiva zdržema blizu 900.000 Slovencev, in povsod od posamezne borne bajtice do glavnega 

mesta, je bil sprejet z nepopisljivim navdušenjem, kakor ljubljeni oča, ki se vrne k svojim 

otrokom (str.1). Novice (1883) objavijo celoten spored cesarjevega obiska, ki se prične z 

obiskom Ljubljane 11. julija, 16. julija pa se  iz Ljubljane odpravi preko Kamnika in Kranja do 

Bleda (str. 226), na poti pa se ustavi tudi v Cerkljah. V Cerklje prispe iz Kamnika in celoten 

obisk se je zapisal v zgodovino Cerkelj. Sprejme ga množica ljudi v narodnih nošah, razvrščenih 

po obeh straneh ceste skozi vasi v cerkljanski fari. Pred cerkvijo je bila zbrana šolska mladina. 

Cesta je bila podobna skoro drevoredu skoz in skoz, ker Gorenjcu se ne zdi ne škoda ne blaga 

ne časa, kadar gre pokazati izraz zvestobe in vdanosti presvitlemu cesarju … Hiše po vaseh ob 

cesti so bile okrašene z zastavami, z zvonika farne cerkve je vihrala »res veličastno« belo-

modra-rdeča zastava (Globočnik, 2007, str. 55). Cesar je v Cerklje prispel ob četrt čez 12. uro. 

Pri slavoloku so se zvrstili župan Andrej Vavken, gospoda in duhovščina. Cesarjev prihod je 

naznanilo pritrkovanje cerkvenih zvonov. Pevci in pevke so zapeli cesarsko himno. Župan 

Vavken je nagovoril cesarja: »Presvetli cesar, mogočni vladar! Presrečnega se čutim, da mi je 

dana visoka čast se Vašemu Veličanstvu vkloniti. Vem, da so v obširnem cesarstvu lepše vasi, 

bogatejši prebivalci, kakor tukaj, ali bolj zvestih in vdanih src hiši Habsburški, kakor smo mi, 
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ne poznam! V tem prepričanju zakličem iz dna srca: »Bog nam ohrani, Bog nam živi presvitlega 

cesarja, preljubljenega vladarja. Slava! Slava!« Cesar je vprašal župana, ali je srenja obširna in 

če je popravljena škoda, ki jo je povzročil požar. Župan je omenil velikodušno podporo iz 

cesarjeve blagajnice in dodal, da nekateri še niso mogli popraviti  škode (Slovenec, 1883, str. 

2). A očitno si je cesar s svojim spremstvom zapomnil ljudi, ki jih je srečeval na obiskih po 

deželi, saj nadučitelju in županu Vavknu z najvišjim sklepom, dne 9. septembra (istega leta) 

milostno podeli zlati križ za zasluge (Novice, 1883, str. 307). Ker so se odlikovanja v vojski 

tako dobro obnesla, so se kmalu preselila tudi na civilno področje, tako so bili lahko odlikovani 

praktično vsi državljani, zaslužni “za vladarja in domovino”(Car, 2015, str. 162). Vsak vladar 

oziroma vsaka državna oblast je svoje redovne znake in medalje okrasila z državnimi, 

dinastičnimi in ne nazadnje krščanskimi simboli, saj so novi redovi izhajali iz starih 

srednjeveških cerkvenih viteških redov. Redovni znak pomeni pripadnost neki abstraktni 

organizaciji, obenem pa postavlja nosilca redovnega znaka v višji družbeni status (Car, 2015, 

str. 162). Vladar je v trenutku, ko je bil kronan, samodejno postal tudi veliki mojster vseh redov 

svoje države (Car, 2015, str. 165). Zaslužni križec je ustanovljen istega leta kot red Franca 

Jožefa I., to je leta 1849 v štirih stopnjah. Stopnje se pogosto poimenujejo kar po kovini, iz 

katere so narejene; na primer zlata, srebrna in bronasta (Car, 2015, str. 166). Po obliki spominja 

na red Franca Jožefa, saj ima križec enako obliko Rupertovega križa, le da ta v tem primeru ni 

položen na dvoglavega orla (Car, 2015 str. 171). 

 

V spomin na ta dogodek je bila v cerkvi v prezbiteriju vzidana spominska plošča, ki se danes 

nahaja v zakristiji na tleh v kotu in je vidna le, če umaknemo nekaj predmetov, ki zakrivajo 

pogled nanjo.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: (levo) Spominska tabla, ki priča o obisku cesarja Franca Jožefa I. leta 1883 v 

Cerkljah. (vir: osebni arhiv) Slika 8: (desno) Zaslužni križec, ki ga avstrijski cesar Franc 

Jožef I. podeljuje posameznikom za posebne zasluge. (vir: Car, P., 2015, str. 170) 
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Kip Andreju Vavknu pa so v spominskem parku sredi Cerkelj na Gorenjskem postavili leta 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9:  Doprsni kip Andreja Vavkna v spominskem parku, kjer ima na prsih pripet zlati 

križec za zasluge. (vir: osebni arhiv) 

 

1. 3 Cerkev Marije Vnebovzete 

 

1. 3. 1 Legende o nastanku cerkva na širšem območju Cerkelj  

 

Nekega jutra so se pastirji kot vsako jutro odpravljajo na pašo. A dogodki, ki so sledili, so za 

vedno spremenilo potek zgodovine. Legenda govori, da  so med pašo ovce kar naenkrat obstale 

okoli trnjevega grmovja. Precej nenavadno početje živali je v bližino zvabilo še zaspane pastirje 

in lahko si samo predstavljamo presenečenje na njihovih obrazih, ko so sredi trnjevega grmovja 

zagledali podobo Marije. Staknili so glave in ugotovili, da podoba tja prav gotovo ne sodi ter 

jo hitro odnesli domov. Ko so se naslednje jutro vrnili, jih je podoba ponovno čakala v trnju. 

Malo še zaspani so potrebovali le nekaj trenutkov, da so ugotovili, kaj jim je storiti. Ko pa so 

se naslednja jutra vračali z živalmi na pašo in vedno znova začudeno obstali pred Marijino 

podobo v trnju, jih je trdno verovanje, da gre zagotovo za znamenje, napeljalo k misli, da bodo 

na mestu, kjer so našli Marijino podobo, zgradili cerkev. Cerkev so posvetili Mariji in daleč 

naokoli je bila poznana kot cerkev Marije v trnju, še danes pa se del Cerkelj imenuje Trnovlje. 

Še hiter skok od legende k zgodovinskemu dejstvu. Lavrenčič (1890) v knjigi Zgodovina 

cerkljanske fare omenja listino iz leta 1154, v kateri imenujejo župnika za cerkev v Trnovljah 

(str. 27) in ne za cerkev v Cerkljah. 
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Še predno so postavili cerkev na mestu, kjer danes stoji baročna cerkev Marije Vnebovzete, je 

bila domnevno farna cerkev, cerkev posvečena sv. Martinu, v Šmartnem. Tako lahko s tem 

zgodovinskim dejstvom povežemo še eno legendo. Nedaleč od cerkve je stala graščina, v kateri 

je prebivala nekoliko svojeglava in ošabna grofica. Ko je slišala, da bodo sedež fare prestavili 

v Cerklje, je v jezi bližnjim kmetom dejala, da bo šla k maši v Cerklje samo, če ji bodo pogrnili 

škrlatno preprogo. Verjetno so se je kmetje nekoliko bali, saj so domačini, kot govori legenda, 

preprogo razvili vse do novo zgrajene cerkve v Cerkljah. A grofica se je še bolj ujezila, morda 

si je celo mislila, da jo kmetje vlečejo za nos. Ko je odhajala, so jo kmetje v besu slišali reči: 

»Raje se spremenim v kačo, kot da bi šla v cerkev v Trnovlje.« Vsa besna je odhitela do 

studenca Zatrep, da si ohladi jezo. A v trenutku, ko se je nagnila nad bistro vodo, se je 

spremenila v … kačo. Tla so se močno stresla in njen grad se je porušil, da so kmetje le žalostno 

obstali pred ruševinami. Od takrat pravijo, da so jo videli, kako se prikaže na sveti večer med 

11. in 12. uro. Oblečena je v črno in okoli vratu nosi grajski ključ. Žalostno hodi okoli studenca, 

prešteva zlatnike, ko pa odbije polnoč, se najprej grajska gospa spremeni v levinjo, nato v 

medvedko in na koncu spet v kačo, ki zleze v votlino. Še predstavljamo si ne, kolikokrat je 

zakleta grajska gospa božični večer preživela tavajoč okoli studenca, čakajoč rešitelja. Pravijo, 

da jo lahko reši le sedemletni Flegarjev sin – sin posestnika na poti na Šenturško goro tako, da 

utrga enoletno leskovo šibo in z njo trikrat udari zakleto grofico. Njegov pogum bo poplačan, 

kajti graščakinja mu obljublja vse svoje bogastvo, le da se reši uroka in ponovno postane … 

graščakinja.  Franciscejski kataster iz leta 1827 in Status animarum 1766 – 1903 navajata dve 

hiši v Poženku, kjer je hišno ime pri Flegarju. Danes sta to hiši s številko 2 in št. 28. Hiša s 

številko 2 stoji sredi vasi, številka 28 pa sredi gozda (Klinar, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Flegarjeva domačija, od koder naj bi prišel rešitelj zaklete graščakinje, stoji na poti 

na Šenturško goro in ima naslov Poženik 28. (vir: Google maps) 
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Legendi govorita o dveh cerkvah in morda bi se na tem mestu res lahko strinjali s Trubarjem, 

ki se pritožuje nad tem »malikovanjem,« češ, kadar se kaki stari ženi sanja, da je videla v spanju 

Marijo, zidajo brž cerkev, da ne bi prišla vojska in kuga (Vurnik, 1931), le da gre v našem 

primeru za moške »preroke.« A še predno je stala danes farna cerkev Marijinega vnebovzetja, 

arheološka izkopavanja v 70. letih prejšnjega stoletja z arheološkimi najdbami potrjujejo obstoj 

prafare in sakralnega objekta v Šmartnem. (Šmartno je vas, oddaljena približno pol ure hoda od 

Cerkelj, v smeri Komende.) Delno ohranjen tloris sakralnega objekta ob cerkvi sv. Martina v 

Šmartnem datira najdišče v čas antike. Žal s svojo najznačilnejšo obliko, po kateri bi ga bilo 

mogoče točneje opredeliti, sega pod obstoječi tlak v cerkvi. Izkopano gradivo na zahodni strani 

ladje in drugo primerjalno gradivo drugod iz Slovenije nam izpričuje, da je bilo to mesto 

pomembno v zgodovini pozne antike, čeprav je bilo odmaknjeno od središč in glavnih 

prometnih poti (Valič, 1971, str. 276).  

 

1. 3. 2 Zgodovina Cerkve Marijinega Vnebovzetja  
 

Cerkev, posvečeno Marijinemu vnebovzetju, so postavili že v 12. stoletju. Za prvih sto let 

obstoja in delovanja cerkljanske fare nimamo pisnih dokazov, zato lahko samo ugibamo, kdaj 

so postavili kostnico in kostniško kapelo, posvečeno sv. Mihaelu (Hofler, 2015, str. 70). Po 

srednjeveški navadi so pri prekopu starega groba simbolično zbrali obstojnejše kosti rok, nog 

in lobanje brez spodnje čeljusti. Zemeljske ostanke pokojnikov so s pietetnim odnosom prenesli 

v spodnji podzemni prostor cerkve – grobnice. Izbrano mesto je bilo skupno počivališče 

brezimnih in duhovni spomin nanje (Valič, 1991, str. 63). Ljudsko izročilo pravi, da je kostniška 

kapela na pokopališču stala južno od Marijine cerkve. V pogovoru z domačinom, gospodom 

Štefanom Močnikom pa izvem, da se še dobro spominja kostnice, ki je stala med današnjo 

cerkvijo in stavbo občine, v katero so kot otroci dostikrat zlezli na skrivaj in občudovali kosti. 

Kostnico, kot pove gospod, so kasneje zasuli in danes o njenem obstoju ni vidnih dokazov. 

Poleg kostnice je stala kapela posvečena, sv. Tomažu, ki sta jo okoli leta 1220 ustanovila 

kranjski dekan Bertold in njegov nečak Henrik. Devetnajst let kasneje jo je partiarh Bertold 

poklonil za kostnico. V kostnici pa leta 1424 ponovno ustanovijo benificij (Hofler, 2015, str. 

str. 70). (Beneficij je za trajno ustanovljena cerkvena služba, zvezana z dohodki, zlasti iz 

nepremičnin (SSKJ). 
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Od srednjeveške opreme se je ohranil le osmerokotni gotski krstni kamen čašaste oblike iz 

trinajstega ali štirinajstega stoletja, danes pa zabetoniran služi kot korito pred vhodom na 

pokopališče (Močnik, 2018, str. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Osmerokotni gotski krstni kamen čašaste oblike iz 13. ali 14. stoletja danes služi kot 
korito pred vhodom na pokopališče. (vir: osebni arhiv) 

 

Legenda, ki nam poskuša pojasniti nastanek imena Cerklje, govori o treh cerkvah, ki so stale 

skupaj. Na sredini naj bi stala največja, posvečena Mariji, zraven ena manjša, posvečena sv. 

Tomažu in na drugi strani še ena, posvečena sv. nadangelu Gabrielu. Ljudje naj bi ravno zaradi 

teh treh cerkva dostikrat rekli kar po gorenjsko da gredo v »cerkle.« Od tod danes ime Cerklje.  

Kapelo nadangela Gabrijela so porušili v 16. stoletju, osrednjo cerkev pa po potresu 1511 

popravili in jo hkrati povečali. O povečavi imamo samo en podatek. Ko so leta 1819 opremljali 

prezbiterij nove cerkve in so vanj postavili dragoceno staro obhajilno mizo iz prve polovice 16. 

stoletja, so jo podaljšali za 2 metra, torej bi lahko sklepali, da je bil prezbiterij za dva metra ožji 

od sedanjega (Močnik, 2004, str.74). 

V času turških vpadov cerkev obdaja tabor (Valvazor, 2009 – 2013, str. 836). Obzidje je bilo 

do štiri sežnje visoko (do 7,2 metra), na vsakem vogalu je bil obrambni stolp, okoli obzidja pa 

je bil globok jarek, kamor so spustili vodo iz potoka Reke, torej je morala trdnjava imeti tudi 

dvižni most (Močnik, 2004, 60). Ob prezidavah kaplanije, župnišča  in šole konec 19. stoletja 

so izginili s površja slikoviti stolpi cerkljanskega turškega tabora in  kapela sv. Tomaža 

(Lapajne, 1931, str. 12), prav tako pa je v tistem času izginilo tudi obzidje v celoti in danes na 

obzidje spominjajo le še pisni viri. 
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Slika 12: Načrt obzidja cerkljanske cerkve leta 1827, na katerem je viden turški tabor. (vir: 

Lapajne, J. 1931, str. 13) 

 

Prvotno cerkev so leta 1777, z izjemo prezbiterija, podrli in sezidali na novo. Obnovo 

pripisujejo Mariborčanu Leopoldu Hofferju, ki se je leta 1771 ustalil v Ljubljani kot mestni, 

pozneje pa tudi kranjski deželni arhitekt (Kemperl, & Vidmar, 2014, str. 123). Leta 1775 

Cerklje obišče knezoškof Rudolf Josip grof Edling in z obiskom je zelo zadovoljen (zarana 

spoveduje, mašuje, obhaja in birma, popoldan pa še izpraša otroke in odrasle iz krščanskega 

nauka), hvali župnika in vernike, le željno razodene, da bi se skoro dozidala farna cerkev. Ko 

je obnova leta 1783 končana, se knez vrne in posveti novo cerkev (Lavrenčič, 1890, str. 40). 

 

Obnovo prezbiterija so izpeljali v letih 1819 in 1820, težko pa verjamemo namigovanjem, da 

naj bi dela vodil domači gradbenik Matevž Medved pri svojih 22-ih letih.  Matevž Medved se 

je  kot gradbenik uveljavil z izgradnjo tehnično zahtevne kupole na ljubljanski stolnici sv. 

Nikolaja. Po pregledu stolnice je Medved dejal, da bodo stebri kupolo tako malo čutili, kakor 

on svoj klobuk. Kupolo je dokončal leta 1841, v velikonočnem potresu leta 1895 pa je ostala 

popolnoma nepoškodovana (Močnik, 2004, str. 195).  

Veliki oltar je najverjetneje okrog leta 1780 izdelal Poljak Peter Žiwobski. Od njegove 

mojstrovine so se ohranile plastike, nastavek pa je po dozidavi novega prezbiterija izdelan na 

novo. Nišo zakriva Layerjeva slika Marijinega Vnebovzetja iz leta 1791 (Kemperl, & Vidmar, 

2014, str. 125). Leopold Layer (1752-1828) je poznobaročni slikar iz Kranja, kjer je imel tudi 

svojo delavnico. Poleg slik za cerkvene naročnike,  je slikal portrete in freske, poslikaval pa naj 

bi tudi skrinje, panjske končnice in slike na steklo. Velja za enega najpopularnejših domačih 

slikarje v 19. stoletju (Justin, 2013, str. 42). Od opreme iz 17. stoletja sta se do danes v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

22 
 

cerkvenem inventarju ohranili deli ljubljanskega kamnoseka Mihaela Cusseca. Mihaela Cusse 

je imel kamnoseško delavnico v Ljubljani in konec 17. stoletja pod italijanskim, zlasti beneškim 

vplivom, na Kranjskem razširi tip kamnitega črnega oltarja (Kemperl & Vidmar, 2014, str. 18). 

V cerkvi je viden njegov portal južne zakristije in osmerokotno zasnovana prižnica iz 

raznobarvnih kamnov, ki so ji v baroku dodali leseno streho ter trebušast spodnji sklepni del 

(Močnik, 2004, str. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Glavni oltar cerkve z Layerjevo sliko Marijinega vnebovzetja v niši prezbiterija. 

(vir: osebni arhiv)  

Med opremo cerkve naj omenimo še križev pot domačega slikarja Ivana Franketa, ki ga je 

naslikal med študijem v Benetkah leta 1872. Kako je nastala ta umetnina, razloži Lapajne 

(1890) v knjigi Od Ilirije do Jugoslavije. Pred kakimi 80 leti so popravljali notranjost 

cerkljanske cerkve. V ta namen so zgradili visoke odre, ki so segali prav do stropa. »Otroci, 

stakljivi kakor so bili, so seveda morali pokazati tudi tu svojo spretnost in pogum in jih naravno 

niso pogrešali niti na odrih, visokih do 16 metrov. Zdajci izginejo malemu dečku tla pod 

nogami, da se znajde v odprtini, skozi katero je bil luster pritrjen k stropu. Z bliskovito 

prisotnostjo duha se otrok zagrabi za vrv in se po njej spelje na trdi cerkveni tlak. Ves preplašen 

zbeži domov, zarije se v seno in se predrami šele čez tri dni.« In ta otrok je dokončal 86 let 

starosti ter se cerkljanski cerkvi za čudežno rešitev oddolžil s tem, da ji je naslikal Sv. Mihaela 

in Križev pot (str. 111).  

 

Natanko sto let po posvetitvi obnovljene cerkve pa v vasi nestrpno pričakujejo visok obisk in 

jasno je, da bo cesar Franc Jožef II. ta dan obiskal tudi cerkev. 16. julija 1883, kot je navada za 

cesarja, pomoli v cerkvi, nekaj besed pa nameni tudi župniku ter pohvalil njegovo prizadevnost. 

»Ich gratuliere Ihnen zu dieses schonen Kirche – Sie habe ja alles renoviert!« »Čestitam vam 

na tej lepi cerkvi – Vi ste vse prenovili!« (Lovrenčič, 1890, str. 44)  
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A čas teče dalje in nekoč mogočna baročna mojstrovina je sredi 20. stoletja začela propadati. 

Takratni župnik na pomoč pokliče znanega slovenskega arhitekta. Mojster predlaga tudi 

preureditev prostora pred cerkvijo, vendar je bil tak načrt v letu 1952 za cerkljansko politiko 

popolnoma nesprejemljiv in na veliko mojstrovo ogorčenje ni bil izveden. Ta mojster ni bil bil 

nihče drug kot sam Jože Plečnik. 

 

1. 4 Jože Plečnik  
 

V manjšem obrtniškem okolju se je 23. januarja 1872 rodil Jože Plečnik, človek, ki je zahteval 

popolnost, »popolnost v zamisli, popolnost v formi, popolnost v končnem izdelku, a najprej 

popolnost do sebe« (Krečič, 2018, str. 7).  Plečnikova prva leta življenja so potekala vse prej 

kot v lagodnih razmerah (Mušič, 1980, str. 12). »Moj oče je bil majhen mojster – tak, ki je še 

sam delal – od zore do mraka, od mraka do dne,« zapiše Mušič (1980)  Plečnikove spomine in 

nadaljuje. »Ko je mati točno bo sedmih zjutraj pripravila zajtrk, je oče medtem že pravil prvo 

jutranjo mašo in je tudi že eno uro posvetil delavnici. Po opravljenem delu in po večerji je moral 

često pomagati očetu, kdor koli je že bil pri roki. Kolikokrat sem videl očeta, ko je kasno zvečer 

risal, prenašal rise na les in izdeloval pomožno orodje« (str. 13). Tudi njegovo šolanje se začne 

nič kaj obetavno. Že ob prvem polletju je njegov razrednik domov poslal sporočilo: »Čez vas 

sem napravil križ!« Jože je po lastnih besedah raje risal po zvezkih, kot prepisoval s table. Za 

branje iz učbenikov ni zmogel potrebne potrpežljivosti (Krečič, 2018, str. 12), zato ga je oče 

predčasno izpisal iz šole in Jože je očetu pomagal v domači mizarski delavnici. Pa vendarle se 

je mladi Plečnik vrnil v šolo in v Ljubljani dokončal obrtnonadaljevalno šolo. Še en splet 

okoliščin je verjetno pripomogel k temu, da Plečnika danes poznamo kot največjega 

slovenskega arhitekta. Med delom v delavnici je njegov oče Andrej pomagal tudi slikarju Juriju 

Šubicu pri odranju. »Ko sem bil mlad, bi bil grozno rad postal slikar, vendar mi ni bilo usojeno. 

Kolikokrat sem bil tepen zaradi tega in da me niso dobili, sem hodil risat pod streho« (Mušič, 

1980, str. 15). Oče ga z državno štipendijo, do katere je bil upravičen kot meščan in Plečnik kot 

vajenec, ki je zaključil obrtno šolo, pošlje na obrtno šolo v Gradec. Tam po pouku ogromno 

časa prebije v kabinetu učitelja Theyerju in si kot trdi sam, kasneje ravno tam poškoduje oči in 

dobi očala (Krečič, 2018, str. 13). Med zadnjim letom študija v Gradcu oče umre in Plečniku 

se najverjetneje odvali kamen, ko z dovoljenjem domačih lahko nadaljuje študij v Gradcu. A 

vse od tega trenutka naprej je brat Andrej postal nenadomestljiv vodnik v vseh življenjskih 

vprašanjih. S svojimi bogatim teološkim znanjem je bil vedno zanesljiva opora (Prelovšek, 
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1999, str. 13). Plečnik pa ga je spoštoval tudi zaradi njegove moralne strogosti (Krečič, 2018, 

str 17). Proti koncu študija učitelja Theyerja obišče direktor cesarsko-kraljevih dvornih gradenj 

in umetelnega pohištva J. W. Muller in na njegovo priporočilo se Plečnik zaposli na Dunaju kot 

risar. Željan novih znanj potrka na vrata slavnega arhitekta Otta Wagnerja. Wagner ga je kot 

odličnega risarja z obema rokama sprejel v svoj seminar (Granda, 2017), vendar najprej 

znanje gradbeništva pridobiva v njegovem ateljeju, nato še kot njegov študent. Za uspešno 

opravljen študij dobi državno potovalno nagrado po Italiji in Franciji in med obiskom Benetk 

tamkajšnja arhitektura nanj naredi močan vtis. »Kdo je bil tak brezvestnež, ki je napisal v moje 

spričevalo »arhitekt«? Te cerkve, te mostovi, ta eleganca, ta korajža in svežost, ta ponos in ta 

vera, to je zame nekaj neslutenega« (Mušič, 1980, str. 48).  Po enoletni odsotnosti se vrne na 

Dunaj, tam dobi naročilo za Zacherlovo hišo, pročelje trgovske hiše Neumann, vilo Lager in 

cerkev sv. Duha. Nato se zaposli kot profesor na praški umetnoobrtni šoli in za  predsednika 

Masaryka na praškem gradu Hradčani uredi predsedniško rezidenco, vrtove in dvorišča. Po 

spletu okoliščin se po 33 letih vrne v rodno Ljubljano.  

Danes Plečnika širša javnost pozna ne po njegovem profesorskem doprinosu v času poučevanja 

v Ljubljani, temveč po pečatu, ki ga je pustil v prestolnici, ki jo je »iz provincionalnega mesta 

preoblikoval v prestolnico naroda« (Hrausky, Koželj, 2009 str. 8). Most čez Ljubljanico postane 

pretesen, ko po njem zapelje tramvaj, in Plečnik zgradi še dva mostova za pešce. Mostove 

okrašuje 648 balustrov, ki so jih kot odlitki ročno vsakega posebej spolirali domačini (Kuhar, 

Potokar, 2008, str. 34), s  stranskih mostov pa stopnišči vodita do terase ob reki, kar daje 

Tromostovju dodaten razgiban vtis. Plečnikovo Ljubljano dopolnjuje ureditev tržnice, 

Pogačarjevega trga, Kongresnega trga, Vegove ulice, Čevljarskega mostu, Baragovega 

semenišča, v katerem danes gostuje tudi Mladinsko gledališče, poslovilni kompleks Žale in še 

bi lahko naštevali. Naj omenimo še Narodno in univerzitetno knjižnico in njegov zadnji veliki 

projekt, prenovo Križank, ki so ga dokončali njegovi učenci že po njegovi smrti. Jože Plečnik 

umre na svojem domu januarja 1957, še pred tem pa postane častni član Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti, častni meščan mesta Ljubljane, prejme tudi odlikovanje Zasluge za narod 

ter Prešernovo nagrado.  
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                                                                   Slika 14: Arhitekt Jože Plečnik na Brionih  

                                                                   januarja 1955, v času, ko je s svojimi  

                                                                  arhitekturnimi rešitvami vplival tudi na podobo  

                                                                  Cerkelj. Plečnik je na sliki v značilnem črnem  

                                                                  plašču, z velikim širokokrajnim klobukom in ravno  

                                                                  pristriženo belo brado. (vir: Naglič, M., 2017)  

 

 

 

 

 

1. 4. 1 Stavbna dediščina Jožeta Plečnika v Cerkljah na Gorenjskem 

 

Plečnika v Cerklje pripelje pot v petdesetih letih preteklega stoletja. Po drugi svetovni vojni so 

hude zime z visokim snegom ogrozile streho župnijske cerkve Marije Vnebovzete, tako da so 

oblasti celo prepovedale opravljanje bogoslužja. Župnik se je na Plečnika obrnil zaradi sanacije 

strehe, vendar so na koncu postavili le tri vhodne lope. Plečnik jih je prilagodil baročni 

zunanjščini cerkve tako, da komaj verjamemo, da so bile zgrajene leta 1952 (Hrausky, Koželj, 

2009 str. 13). Do baroka Plečnik kot občudovalec antike dolgo ni imel pravega odnosa, vendar 

mu je srečanje z domačimi spomeniki počasi izostrilo posluh za njegove odlike (Prelovšek, 

2017, str. 320). Na osrednji lopi so leta 1962 (pet let po Plečnikovi smrti) dodali mozaik po 

zamisli arhitekta Ivana Vurnika. Slovenski nacionalni slog je Vurnik iskal v ornamentiki, 

dekorativni različici Semperjevega načela o oblačenju, v katerem sama arhitekturna forma ni 

tako pomembna za evokacijo nacionalnega »stimmunga« kot ornamenti in naslikane 

dekoracije, ki jo krasijo (Charny, 2017 str. 164). Gottfried Semper nasprotuje nazoru, naj bi se 

stavbarstvo razvijalo od preprostejšega k bogatejšemu. Temeljni poudarek je na primatu tako 
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imenovane umetnostne industrije (tako Semper imenuje umetno obrt). Kadar koli umetnosti 

izgubi pravo smer, se mora spet vrniti k umetni obrti (Prelovšek, 2017, str. 26).  

Mozaik na osrednji vhodni lopi  je pokončne ovalne oblike v t. i. slovenskem narodnem slogu. 

Osrednji motiv s trocvetno belo lilijo hkrati predstavlja tri cerkve, ki naj bi po izročili stale na 

tem mestu, hkrati pa tudi Marijo. Obdaja ga ducat šesterokrakih zvezd, ki predstavljajo njeno 

krono. Mozaik lahko beremo tudi kot podobo cerkljanske fare, kjer dvanajst podružnic – zvezd 

obdaja njeno središče (Močnik, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Po Plečnikovih načrtih zgrajene lope pred cerkvijo z mozaikom belocvetne lilije. 

(vir: osebni arhiv)  

 

Plečnik uredi tudi pokopališče. Pokopališče so zahodno od cerkve prestavili leta 1875 in na 

njem postavili mrliško vežico s fresko Poslednje sodbe (Močnik, 2018, str. 10). Plečnik je dal 

grobove urediti v vrste in jih ločil z živimi mejami iz cipres, »pod vtisom italijanskega 

potovanja (po zaključku študija na Dunaju), kjer so ga prevzela podeželska pokopališča z belimi 

zidovi, ožarjenimi od sonca, in navpičnimi temnimi cipresami, je rad skiciral pokopališke 

portale« (Prelovšek, 2017, str. 365).  Izhodiščna kompozicija prenove je mrliška vežica, pred 

katero je postavil ozko lopo in z njo zavaroval Koželjevo fresko poslednje sodbe. V slope je dal 

Plečnik vgraditi stare nagrobnike (Hrausky, Koželj, 2009 str. 13), med katerimi lahko najdemo 

tudi nagrobnik Andreja Vavkna. Domnevamo, da je tudi tukaj  Plečnik pri gradnji lope pri 

mrliški vežici s pridom uporabi materiale, ki jih je imel na razpolago.  

Mrliška vežica na prvi pogled zelo spominja na še eno veliko delo Plečnika v Ljubljani, na 

zgradbo NUK-a. Ker se je pri gradnji NUK-a  sprva zamišljeni večji del kamenja v obzidju 

pokazala za predrago rešitev, je Plečnik poleg različnih kosov granita in marmorja, na katere je 
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naletel med kopanjem temeljev, v fasado vzidal tudi ostanke Auerspergove palače (Deželni 

dvorec ali Auerspergov palača je na tem mestu stala do potresa leta 1895) ter rimskega in 

srednjeveškega mestnega obzidja (Prelovšek, 2017, str. 300).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Po Plečnikovi zamisli preurejena mrliška vežica na pokopališču. V zadnjem desnem 

stebru lahko opazimo nagrobnik Andreja Vavkna. (vir: osebni arhiv)  

 

1. 4. 2 Spomenik Davorinu Jenku pred cerkvijo po Plečnikovi zamisli  
 

Leta 1947 je razpisan natečaj za slovenski parlament. Plečnik se ga ni udeležil, je pa izven 

konkurence izdelal dve varianti za Tivoli in Ljubljanski grad. Zlasti zanimiva je prva, ki se 

ukvarja s kupolo, kot večno temo arhitekture. Tak način oblikovanja reprezentančnih prostorov 

je bil preizkusni kamen stavbarjev vse od antike naprej. Plečnik je problem zastrešenja velike 

okrogle dvorane rešil na domiseln način z manjšo plitvo kupolo na poševnih stebrih, ki bi jim 

sledil stožčast železobetonski zaključek. Vse skupaj bi doseglo višino okoli sto metrov 

(Prelovšek, 2017, str. 322). 
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Slika 17: Maketa slovenskega parlamenta »Katedrala svobode« po zamislih Jožeta Plečnika 

iz leta 1947. (vir: Krečič, P., 2019, str. 437) 

 

Z uresničitvijo načrta ni bilo nič, določene ustvarjalne ideje pa je Plečnik dolgo nosil v sebi, in 

če jih ni mogel takoj uresničiti, jih je ob raznih priložnostih skušal predstaviti na nov izviren 

način, zatrjuje veliki poznavalec arhitekta Plečnika dr. Damjan Prelovšek (2017, str. 323). Tako 

je nekaj let pozneje zamisel stožčastega zaključka študije uporabil pri spomeniku glasbenika 

Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Stožec iz belega kamna in sivega lehnjaka ima 

vrezano polkrožno nišo na čelni strani, v kateri stoji kip Davorina Jenka, ki ga je izdelal kipar 

Janez Dolinar za prvoti Jenkov spomenik. Prvi spomenik posvečen Davorinu Jenku, ki so ga 

domačini postavili ob stoletnici Jenkovega rojstva (leta 1936), so med drugo svetovno vojno 

porušili Nemci, kip skladatelja pa je nepoškodovan preživel vojno, saj so ga domačini pred tem 

skrili (Globochnik, 2017). 

Novi spomenik so slovesno odkrili 17. oktobra 1954, ob 40-letnici Jenkove smrt. »V Cerkljah 

je bila v nedeljo, 17. oktobra 1954 ob 11. uri dopoldan lepa in pomembna slovesnost — odkritje 

spomenika glasbeniku in skladatelju Davorinu Jenku. Že zjutraj so se zbirati številni udeleženci 

te spominske svečanosti iz bližnje in daljnje okolice. Vas je bila vsa v zastavah, slovesno 

razpoloženje ljudstva pa je še stopnjevala domača godba, ki je neutrudno igrala vse dopoldne. 

(Pretekli, sedanji in bodoči rodovi …, 1954). 
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Slika 18 (levo): Fotografija je nastala 17. oktobra 1954 ob slovesnem odkritju spomenika 

Davorinu Jenku v Cerkljah 17. oktobra 1954. Zastave v ozadju visijo na Hribarjevi vili. (vir: 

Pretekli, sedanji in bodoči rodovi bodo ponosni na njegovo delo: Davorinu Jenku so odkrili 

spomenik, 1954) 

Slika 19 (desno): Spomenik, posvečen Davorinu Jenku, danes. V ozadju Hribarjeva vila. (vir: 

osebni arhiv) 

 

Katedralo svobode, Plečnikovo vizijo slovenskega partlamenta, danes lahko najdemo na 

kovancu za 10 centov in ker je Plečnikova ideja vrha katedrale realizirana v Cerkljah kot del 

vodnjaka na trgu pred cerkvijo, lahko rečemo, da imamo vaški vodnjak, enega izmed nosilcev 

kulturne dediščine Cerkelj na Gorenjskem, na slovenskem evrskem kovancu. To pa zagotovo 

ni čast, ki bi doletela vsako vas. 

  

 

 

 

 

Slika 20: Slovenski kovanec za 10 centov, na katerem je Plečnikova vizija Katedrale svobode. 

(vir: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/sl.sl.html) 

 

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/sl.sl.html
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1. 4. 2. 1 Davorin Jenko  

 

Davorin Jenko se je rodil 9. novembra 1835 v Cerkljah na Gorenjskem. Pravzaprav sta mu 

starša ob rojstvu dala ime Martin, ki si ga je kasneje med študijem prava na Dunaju spremenil 

»pod vplivom panslovanskih idej v Davorin« (Močnik, 2004, str. 170). A pot do študija na 

Dunaju, ki je usodno zaznamoval njegovo nadaljnje poklicno delovanje, se pričenja z neslavnim 

prvim obiskom šole v Kranju. »Ko je mali Martinek doraščal za šolo, je sklenil oče, da ga pošlje 

naravnost v Kranj v »boljšo« mestno šolo. Deček se je peljal z materjo v Kranj in ko ga je žena 

oddala, je izvršila še nekaj opravkov in se vrnila domov. Ko pride domov, doživi veliko 

presenečenje: Martinek jo je pretekel peš in prišel domov pred njo, zlezel, ker mu je vest pač 

očitala, da ni bilo vse prav, na jablano in čakaj, kaj bo (Lapajne, 1931, str. 58). A fantu verjetno 

ni preostalo drugega, kot da se vrne, saj je po šoli v Kranju in gimnaziji v Ljubljani odšel na 

višjo gimnazijo v Trst. Tako v Ljubljani kot tudi v Trstu si je nabiral glasbeno znanje, a za 

njegovo pot glasbenika je bil usoden čas študija na Dunaju. »Na Dunaju ustanovi in vodi prvi 

nenemški zbor na Dunaju, Slovensko pevsko društvo, uveljavi pa se tudi kot skladatelj« 

(Močnik, 2004, str. 170). Svoje dunajsko bivanje je Jenko temeljito izkoristil. Uspel je kot 

zborovodja, še bolj pa kot ustvarjalec. Neutrudno je skladal, v vokalu je iz zbora šel v samospev, 

odtod pa še h komponiranju za klavir (Dragotin, 1890, str. 39). Tam je nastala tudi njegova 

znana uglasbitev »Naprej zastava slave.« O tem kako, živo opiše Lapajne (1931). »Bilo je dne 

16. maja 1860. leta, ko je naš Jenko sedel v mali kavarni Badorjcvi nasproti univerze pri 

skromnem zajtrku in čital dunajski časnik »Die Presse.« Imel je namen po zajtrku iti k 

predavanju na univerzo. Kar pride čitajoč do članka, ki se jo bavil tudi s Slovenci, smešil 

njihovo šibko število in posebno njihovo govorico, češ, da to niti ni jezik, ampak le nekako 

nerazvito bebljanje (»ein Lallen«). Skrajno ogorčen je vrgel časnik na mizo, plačal, zapustil 

kavarno in šel — ne k predavanju, kakor je bil namenjen, ampak kamor so ga nesle nogein že 

se je znašel v dunajskem Pratru. Ves čas ga je mučila  časnikarska žalitev. Kar mu pride 

nenadoma na um pesem »Naprej zastava slave«, pesem, s katero je zvezano njegovo ime za vse 

čase. Prva misel za besedilo te pesmi se je rodila v Davorinovi glavi. Z idejo je šel k Simonu 

Jenku in skupaj sta napisala besedilo. Davorin je imel takoj namero, da jo uglasbi, a ni se mu 

hotelo posrečiti — kajti načrt njegov je bil, da jo uglasbi kot koračnico. A dne 16. maja — tako 

mi je pripovedoval skladatelj sam, zapiše Lapajne, — mu je prišel napev sam od sebe, ko je 

korakal, še razburjen po časniški notici, v Prater. Tolikokrat sem poskušal dobiti napev, pa 

nobeden me ni zadovoljil; takrat pa mi je prišlo na misel besedilo »Naprej zastava slave« in 
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začel sem jo peti; kar od kraja do konca je šlo brez ovire. Da si zavaruje dobljeno melodijo, 

krene v Pratru proti gostilni »Zum Hirschen« (Pri jelenu) in tam si jo napiše na košček papirja 

in na črte, ki si jih je potegnil s prosto roko. Tako je nastala naša slovita budnica »Naprej zastava 

slave« (str. 60, 61). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Naslovnica transkripcije za klavir »Naprej zastava slave.« (vir: https://www.dlib.si) 

 

S svojim talentom na Dunaju opozori nase in pride v stik s profesorjem Hellmesbergerjem, 

ravnateljem dunajskega konservatorija in na njegovo priporočilo tik pred koncem študija prava 

odide »nekje globoko v jeseni 1862« (Dragotin, 1980 str. 79) leta v Pančevo, kjer se zaposli kot 

zborovodja v pravoslavni cerkvi in učitelj petja na tamkajšnji realki. »Najprej za pokušino, ako 

ne bi šlo, se vrnem nazaj na Dunaj in dovršim pravoznanske študije na univerzi,« tako je 

računal, zapiše Lapajne  (1931, str. 64). Po dveh letih nastopi službo dirigenta Beograjskega 

pevskega društva, leta 1871 pa službo kapelnika in skladatelja srbskega narodnega gledališča 

za dolgih 32 let. Kralj Milan ga odlikuje z redom Sv. Save za zasluge na glasbenem področju. 

Leta 1910 ga občinski svet mesta Kranja imenuje za častnega občana. 

Davorin Jenko je tudi skladatelj nekoč jugoslovanske, danes srbske himne »Bože pravde,« 

pesmi, ki je bila del Djordjevićeve »Markove sablje.« Napisal jo je julija 1872, ko pa jo avgusta 

istega leta prvič izvede mešani zbor z orkestralno spremljavo, jo poimenujejo »srbska himna,« 

čeprav uradno postane to čez 10 let, leta 1882. To vlogo je ohranila do leta 1918, med prvo in 

drugo svetovno vojno pa je bila sestavni del jugoslovanske državne himne (Dragotin, 1980, str. 

122). Danes je to himna Srbije.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

32 
 

S svojim skladateljskim delovanjem je Davorin Jenko budil zavest slovanske skupnosti, Srbom 

je bil prvi glasbeni vodnik in ustanovitelj zborovskega petja, organiziral  pa je tudi njihovo 

gledališko glasbo (V spomin Ignacija Borštnika in Davorina Jenka, 1931). 

V poznih letih ga je spoznal tudi dr. Kimovec, ki ga je opisal kot mirnega človeka, ki se zlepa 

ni razburil. Bil je skromen, s svojimi uspehi se ni ponašal in če je v družbi nanje nanesel 

pogovor, je besedo brž obrnil drugam (Dragutin, 1980, str. 195). Lapajne (1931) dodaja: »Živel  

je med nami kot relikvija, ki smo ji izkazovali globoko spoštovanje, le naši otroci se niso znali 

prilagoditi njegovi starosti, četudi je med obedom polagal na mizo običajen »groš« za 

najmirnejšega otroka« (Lapajne, 1931, str. 31).  

Umrl je 25. novembra 1914, le nekaj mesecev zatem, ko so se razvnele vojne strasti in je njegov 

napev »Naprej zastava slave« Slovence spet spodbujal k boju za osvoboditev (Dragutin, 1980, 

str. 210). 

 

1. 5 Ivan Hribar 

 

Ivan Hribar je neizbrisljiv pečat pustil na gospodarskem, političnem in kulturnem področju. 

Ves čas je podajal predloge za izboljšave na različnih področjih in s svojo vztrajnostjo in 

iznajdljivostjo marsikdaj uresničil zamisel, ki se je zdela že vnaprej obsojena na propad.  

 

A še preden je s svojim delovanjem pustil neizbrisljiv pečat v slovenski prestolnici, je kot 

devetnajstletnik leta 1870 prvič prestopil prag češke zavarovalniške banke Slavija. Bogate 

izkušnje si je nabiral v zavarovalniški banki Slavija v Pragi, v Brnu, na Dunaju, v Trstu in svojo 

samostojno kariero nadaljeval s prevzemom ravnateljstva banke Slavija leta 1876 v Ljubljani. 

»Zastopal sem zavod strogo narodne barve. Kakor je imela središnjica v Pragi biti močan steber 

v bojih češkega naroda proti Nemcem, tako je njena podružnica v Ljubljani dobila ob svojem 

rojstvu zibelčni dar v zlata vrednem materinem naročilu, naj bo pospeševateljica političnih 

teženj slovenskega naroda. Takšno je bilo zaničevanje do slovenskega naroda, takšna mržnja 

do slovenskega jezika, da se nobeni dotlej med nami poslujočih zavarovalnic ni zdelo vredno 

dajati slovenskim zavarovancem v njihovem jeziku pisane zavarovalne pogodbe v roke. Banka 

Slavija pa si je takoj naročila vse tiskovine v slovenskem jeziku (Hribar, 1928). Ivanu Hribarju 

je uspelo v zavarovalnici urediti manipulacijske in računske spodrsljaje predhodnikov in 

skleniti nove pogodbe ne le na začrtanem ozemlju, ampak tudi v Hrvaški, Slavoniji, Bosni in 
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celo v Srbiji in Bolgariji. Pri tej svoji organizacijski dejavnosti je znal izrabiti ne le svoje bogate 

izkušnje, ampak v dobršni meri tudi poznavanje razmer, kar je bilo povezano tudi z njegovo 

kasnejšo dejavnostjo župana mesta Ljubljane in poslanca v dunajskem državnem zboru (Nečas, 

1989, str. 52). 

 

Z izvolitvijo v ljubljanski občinski svet leta 1882, še zlasti pa v letih od 1897 do 1910, ko je bil 

ljubljanski župan, je neumorno skrbel za to, da bi Ljubljana postala moderno mesto, in hkrati 

politično in kulturno središče slovenskega naroda (Horvat, 1983, str. 373). V urbanističnih in 

arhitekturnih vprašanjih se je opiral na mnenje dveh Čehov in sicer Jana Vladimira Hraskega, 

deželnega stavbnega inženirja in hkrati načelnika občinskega stavbnega odseka, in na mestnega 

arhitekta Jana Duffeja. Oba sta bila pristaša historičnih slogov, predvsem nove renesanse, ki je 

tudi v 80-ih in 90-ih letih prevladovala pri gradnji javnih stavb v Ljubljani, pa tudi v drugih 

mestih slovenskega nacionalnega ozemlja (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 22). 

Ko je potres prizadel Ljubljano, na velikonočno soboto 14. aprila 1895, je bil član mestnega 

sveta. »Kot blisk se je razširila novice, da je Ljubljano prizadel strašanski potres. Ljubljana je 

takrat štela nekaj več kot 30 000 prebivalcev. Opisovali so, da so se zlasti v starem delu hiše 

drobile v prah in zasule cele ulice, da si prestrašeni ljudje iščejo zasilna zavetja na prostem, da 

se organizira pomoč, da se razmajane hiše podpirajo z dolgimi koli ... Nekateri častniki so 

hvalili trezno mestno vodstvo, ki ni izgubilo glave v skrbi za ljudi, za njihovo varnost in 

premoženje« (Krečič, 2018, str. 23). Ljubljanski občinski svet, najprej pod Hirbarjevim 

predhodnikom na županskem stolčku, Petrom Grasselliijem, in nato pod Hribarjevim 

vodstvom, daje pobude in organizira obsežen program za pozidavo mesta (Suhadolnik, 2000).  

Potres je v Ljubljani povzročil ogromno gmotno škodo, ki je bila ocenjena na približno 7 

milijonov goldinarjev. Posledice pa niso imele le negativnih učinkov, saj se je v Ljubljani 

po potresu marsikaj spremenilo na bolje. Popotresno obdobje je na področju ljubljanskega 

urbanizma predstavljalo eno od najpomembnejših prelomnic, ki so ga poimenovali tudi 

»preporod Ljubljane« ali »obdobje Hribarjeve Ljubljane«. Ivan Hribar, ki je bil takrat 

ljubljanski župan, je bil namreč ključna osebnost razvoja popotresne obnove Ljubljane 

(Potres leta 1895 v Ljubljani (1880—1918). »Za pomožno akcijo dajal sem iniciativo jaz…. 

To je naravno moralo mestno prebivalstvo zapaziti in zato ni čudo, da je bilo čimdalje pogosteje 

čuti glasove: »Hribar bi moral biti naš župan« (Hribar, 1928, str. 449)!  

V petnajstih letih je od leta 1895 do 1910 zraslo kar 436 novih stavb, 655 pa so jih prezidali. 

Zgradili so nove mostove, spomenike, parke, vodovod in kanalizacijo (Potres lea 1895 v 
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Ljubljani (1880—1918). Že dve leti po potresu je v kletnih prostorih višje realke na Vegovi 

ulici v Ljubljani začela delovati prva potresna opazovalnica v Avstro-Ogrski monarhiji (Potres 

leta 1895 v Ljubljani). 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Posledice potresa v Ljubljani na velikonočno soboto, 14. aprila 1895. 

(vir:https://www.dlib.si) 

 

Hribar je med obsežno prenovo mesta odpravil kanale v odprtih uličicah, kamor so bile speljane 

stranišče cevi in tako rešil higienske težave v mestu, za napeljavo vodovoda v mestu pa prejme 

leta 1890 naziv častni meščan. Tudi sicer je znan po svoji trdni odločnosti. »Toda za Boga ne 

povejte tega Hribarju; kajti sicer je v stanu, da nadme prileti in mi tako dolgo ne da miru, dokler 

tudi njemu ne koncedujem ravno tega,« (Hribar, 1928, str. 303) sliši reči na vlaku krakovskega 

župana, ki se vrača iz Dunaja, kjer mu obljubijo izgradnjo srednje obrtne šole na stroške države.  

In Hribar ni imel takšnega slovesa kar tako. Ko občinski svet ne podpre njegove ideje o 

tlakovanju ulic, čeprav se omeji le na glavno vpadnico, išče rešitve naprej. »Obrnil sem se do 

osrednje vlade, naj jo tlakuje. Potoval sem zaradi tega nekajkrat na Dunaj ... to bil je prvi slučaj 

v Avstriji, da je država tlakovala popolnoma na svoje stroške državno cesto v mestu, kajti 

drugod so morala k takim tlakovanjem prispevati vedno tudi dotična mesta« (Hribar, 1928, str. 

294). 

Borba za uveljavitev slovenščine je bila prav gotovo ena izmed vodilnih idej, za katero se je 

vse življenje boril Hribar in njegova prizadevanja, da bi Ljubljana dobila »slovensko lice« 

obrodijo sadove po septembrskih dogodkih leta 1908 (Horvat, 1983, str. 373). Takrat liberalna 

stranka v Ljubljani priredi shod »proti nemškemu divjaštvu na Ptuju.« Tam je namreč potekalo 

zborovanje slovenske šolske Družbe sv. Cirila in Metoda, društva, ki je zaradi državne in 

deželne brezbrižnosti postavljalo slovenske šole na narodnostno ogroženih območjih. Sledile 

so demonstracije v Ljubljani, v katerih sta bila ubita 22-letni strojnik Rudolf Lunder in 15-letni 
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gimnazijec Ivan Adamič. Kljub vsej tragiki pa je vsa zadeva le imela nekaj dobrih 

nasledkov. Odtlej v Ljubljani nad obrtniškimi in trgovskimi lokali ni bilo več nemških in tudi 

ne dvojezičnih napisov. Ostali so samo še slovenski (Mrak, 2012). 

Eden izmed njegovih predlogov je bil tudi, naj bo slovenščina obvezen predmet za slovenske 

in nemške dijake ljubljanske realke, posebno pozornost je posvetil tudi obrtnemu šolstvu. Ob 

ustanovitvi državne obrtne šole v Ljubljani razmišlja: »Želel sem, da se tudi ljubljanska nižja 

obrtna šola, tako imenovana strokovna šola mehansko tehnične smeri, spremeni v državno 

obrtno šolo. Vedel sem namreč jako dobro, da pri železnicah in po tovarnah v naši domovini 

Slovenci ne pridejo preje do boljšega položaja in do večjega zaslužka, pa tudi ne do političnega 

vpliva nad delavstvom, dokler ne bodemo imeli sposobnih ljudi za službe delovodij« (Hribar, 

1928, str. 302). 

Neprecenljive so tudi Hribarjeve zasluge na kulturnem področju, med njimi omenimo njegov 

delež pri prizadevanju za slovensko univerzo, narodno galerijo in slovensko akademijo (Horvat, 

1983, str. 373). Uredi tudi mestni arhiv in kasneje mestno knjižnico, ki je predhodnica današnje 

Slovanske knjižnice. Delovno mesto arhivarja prevzame njegov prijatelj, pesnik in duhovnik 

Anton Aškerc (Hribar, 1928). V času njegovega županovanja sta v Ljubljani dobila spomenik 

tudi Primož Trubar in France Prešeren. »Saj sem se zavedal, da bi tak spomenik bil 

reprezentativnega, pa tudi prav velikega odgojnega pomena« (Hribar, 1928, str. 322). Prešernov 

spomenik »kaže zunanjemu svetu, kako da smo Slovenci kulturen narod, ki pozna hvaležnost 

do velikih svojih mož ... Za nobeno stvar se ni še pri nas s tako lahkoto zbiralo, ko za ta 

spomenik. Ni fraza, ampak gola istina, ako rečem, da so ljudje kar tekmovali, da prineso svoje 

prispevke. In kako vzpodbudljiva pisma je odbor dobival! V prav kratkem času je bilo že 

mogoče razpisati natečaj za spomenik in poleti 1905 je bil ta spomenik ob ogromni udeležbi 

našega — v tem slučaju res hvaležnega naroda — svečano odkrit« (prav tam, str. 322).  

Postavijo tudi spomenik Primožu Trubarju. 
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Slika 23 (levo): Vse je pripravljeno za slovesno otvoritev Prešernovega spomenika septembra 

1905. (vir:https://www.dlib.si) 

Slika 24 (desno): Množica, zbrana ob slovesnem odkritju Prešernovega spomenika. 

(vir:https://www.dlib.si) 

 

Ko je bil Ivan Hribar leta 1910 že šestič izvoljen za župana, cesar njegove izvolitve ni potrdil, 

a je še naprej ostajal politično aktiven. Prav Hribar je bil tisti, ki je oktobra 1918 na Kongresnem 

trgu v Ljubljani oznanil razglasitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Z nastankom 

Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev si je izbral poslaniško mesto v Pragi (1919–1921), nato 

je prevzel položaj kraljevega namestnika za Slovenijo (1921–1923). V letih od 1932 do 1938 

ga je kralj Aleksander imenoval za senatorja Kraljevine Jugoslavije (Ivan Hribar. Življenje in 

delo trzinskega rojaka). Leta 1923 se je Hribar umaknil iz političnega življenja in pet let kasneje 

začel pisati obsežno avtobiografijo z naslovom Moji spomini, ki je izšla v 4. zvezkih.  

Njegovo življenje se konča tragično. Potem ko vse svoje moči usmerja v združevanje 

Slovencev, ga leta 1941 stre odločitev o pristopu k trojnemu paktu, kapitulacija in posledično 

razkosanje Slovenije. Nekaj dni za tem, ko italijanska vojska okupira Ljubljano, takrat 90-letni 

starec napiše poslovilno pismo in s Prešernovimi poezijami v žepu zakoraka v Ljubljanico. 

»Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim solncem sužni dnovi,« zapiše v 

slovo (Smajila, 2014).  

Morda njegov življenjsko bit še najlepše povzame njegova hči Zlatica: »Ko gledam nazaj, 

kakšen mi ostaja oče v spominu? Odločen, premočrten, zvest svojim osnovnim principom, 

vendar za dosego važnega cilja pripravljen tudi kdaj zaviti z začrtane poti« (Žmuc, & Rebolj, 

1997, str. 25). 
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Slika 25: Ivan Hribar z ženo Marijo in hčerko Zlatico okoli leta 1940. (vir: Ivan Hribar. 
Življenje in delo trzinskega rojaka.) 

 

1. 5. 1 Hribarjeva vila  

 

Zgodba s Hribarjevo vilo se pričenja v letu 1880, ko v malo vasico pod gorami pride Terezija 

Hribar, sestra Ivana Hribarja. V vasi odpre trgovino, Ivan, takrat že zastopnik praške banke 

Slavije, pa jo večkrat obišče. Cerkljanska vasica se mu je tako priljubila, da leta 1886 kupi 

tedanjo Lukežvo hišo (Lapajne, 1931, str. 120). Po načrtih Čeha Vladimirja Jana Hraskyja 

starejšo kmečko hišo predela v počitniško rezidenco. Zunanjščina stavbe posnema tradicionalno 

gorenjsko stavbarstvo, tako da uporablja lesene dekorativen dodatke, kot so balkonska ograja, 

okrasje pod napušči in v zatrepih (SSKJ - zatrep je lesen trikoten vrh stene pod streho na ožji 

strani stavbe), predvsem pa lesena kadilnica v začelnem prizidku z veliko leseno dekorativno 

»luneto« (Pirkovič, Mihelič, 1997, st. 22). (SSKJ- luneta je poslikana ali reliefno okrašena 

polkrožna ploskev nad vrati, oknom.) Na lesenih, bogato ornamentiranih arhitekturnih 

elementih, kot so balkonska ograja in veranda, je že slutiti vpliv modne secesije. Nov 

arhitekturni slog se je težko uveljavil pri javnih naročilih, zasebni investitorji pa so se zanjo 

lažje odločali. To so storili takrat, ko so se hoteli izkazati z okusom po novi modi, modi, ki je 

prevladovala pri bogatih Dunajčanih. V Ljubljani lahko na Prešernovem trgu  občudujemo v 

secesijskem slogu zgrajeno Hauptmanovo hišo, sprehod po Miklošičevi ulici pa razkriva 

Krisperjevo in Čudnovo hišo. Po številčnosti drugo največjo skupino secesijske arhitekture 

predstavljajo banke, npr. Zadružna gospodarska banka v Ljubljani, hranilnice, npr. hranilnica v 

Radovljici, pošte, trgovine, npr. Urbančeva hiša na vogalu Trubarjeve ulice, ki je bila prva 

veleblagovnica v Ljubljani, danes pa v njej domuje Emporium, tiskarne in druge poslovne 

stavbe, npr. Hotel Union (Pirkovič, Mihelič, 1997).  
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Slika 26: Zatrep in luneta na Hribarjevi vili. (vir: osebni arhiv) 

 

Hribarjeva vila, enonadstropna zidana stavba s posebnim lesenim delom nad severnim traktom 

in delno izrabljenim podstrešjem, je bila zgrajena kot meščanski »dvorec« na podeželju in 

združuje sestavine »vile«, podeželske (v osnovi verjetno sezonske) razidence bogatega meščana 

in značilne vertikalne razporeditve meščanske hiše, v kateri je bilo pritličje namenjeno 

gospodarskim in posebnim dejavnostim, nadstropje pa najvišji kvaliteti bivalnega standarda na 

prehodu iz 19. v 20. stoletje (Fister, 1991, str. 62). Hrasky je prisluhnil željam in potrebam 

naročnika in potrebne bivalne prostore pridobil z nadzidavo osrednje stavbe, ki ji je ob straneh 

dodal pritlična prizidka. Kljub spremenjenim višinskim poudarkom in novi tlorisni zasnovi pa 

je stavba ohranila sozvočje s trškim jedrom, saj navzven ne kaže posebnega razkošja. Še najbolj 

je zaslutiti slikovno notranjost ob pogledu na leseno verando, ki jo je Hrasky kot obvezno 

sestavino počitniških vil dodal v severnem nadstropnem delu stavbe. Ker so bile odprte verande 

na Gorenjskem zaradi klimatskih razmer skoraj neuporabne za posedanje, se je Hrasky odločil 

za zastekljeno izvedbo s polkni in oknicami, ki jih je bilo mogoče v poletnem času sneti (Leben, 

1999, str. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27 (levo):  Hribarjeva vila v 30. letih preteklega stoletja. (Hribar, I., 1928, str. 269) 

Slika 28 (desno): Hribarjeva vila danes. (vir: osebni arhiv)  
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Posebnost hiše je bila tudi prva električna nadometna napeljava v Cerkljah, ki jo je po izgradnji 

elektrarne leta 1924 napeljal priseljenec iz Amerike Čimžarjev Fredi (Leben, 1999, str. 20).  

 

K stavbi je bil priključen tudi razmeroma velik vrt, ki je združeval tedanjo romantizirano obliko 

angleškega parka (umetno ustvarjena »narava«) in regionalne značilnosti meščansko-

podeželskega zunanjega bivalnega ter uporabnega prostora (vzorčni sadovnjak z okrog tisoč 

drevesi, kegljišče, vrtni paviljon, vodnjak, klopi, okrasno drevje, cvetlične grede, vzdrževane 

poti). (Fister, 1991, str. 63). Drevesa v sadovnjaku je označil s porcelanastimi ploščicami z 

izpisanimi imeni sort. V vrtu je potem, ko Cerkljani niso izrabili podpore, ki jo je Hribar 

izposloval za gradnjo vodovoda, postavil vetrnico za vodnjak (Leben, 1999, str. 20). Kot 

državnozborski poslanec je preskrbel 80 % podporo (74.000 kron), tako da bi imeli občani 

izvršiti le nekaj tlake (20 %). Ker pa Cerkljani niso pravočasno uvedli potrebe vodovoda, je 

vlada podporo uporabila drugje (Lapajne, 1931, str. 121). Svoje posestvo je leta 1900 ogradil z 

visokim zidom, za katerim je skrival bazen, kjer se je marsikatero vaško dekle naučilo plavati.  

Na vrtu s kegljiščem si je uredil tri velike zelenjavne grede, gojil pa je tudi vinsko trto, čeprav 

je bilo vino po besedah hčerke Zlatice uporabno le za kis (Leben, 1999, str. 20). 

 

Hribar je bil v Cerkljah reden gost do leta 1936, ko so začeli graditi vilo na Bledu. Ob zaključku 

novogradnje je posestvo izročil sinu Milku, ki se je z ženo že med vojno naselili v Cerkljah. Po 

vojni je bil del posestva nacionaliziran, v hiši so odprli poštni urad, v sadovnjaku je zrasla nova 

osnovna šola, paviljon in vodno vetrnico pa so podrli. Po smrti Hribarjevega sina in kasneje 

njegove žene je leta 1986 hišo z večino opreme od dedičev odkupila Gorenjska banka (Lapajne, 

1999, str. 21). Restavracija hiše je potekala v treh delih med leti 1986 in 1989 in je edini primer 

obnovljene celovite podobe kvalitetne bivalne stavbe iz preloma stoletja, pred nastopom 

moderne na Slovenskem, hkrati naj bi bil to neke vrste spomenik Ivanu Hribarju, slovenskemu 

politiku in ljubljanskemu županu (Fister, 1991, str. 65).  

Danes so v pritličju Hribarjeve vile poslovalnica Gorenjske banke, trgovina in frizerski salon, 

osrednji deli vile, spominsko sobo in park pa upravlja Gorenjska banka za svojo poslovno in 

reprezentančno dejavnost.  
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1. 5. 2 Družabno življenje Ivana Hribarja v Cerkljah 

 

Ko Ljubljano leta 1985 prizadene potres, je Ivan Hribar že 8 let lastnik počitniške vile. V svojih 

spominih (1928) zapiše, da so se tla tistega leta tresla ne samo v Ljubljani, temveč tudi v 

Cerkljah, saj je dobil »iz Cerkljan poročilo, da je tudi tamkaj bil tak potres, da so vsi ljudje 

zbežali iz hiš, da pa ni napravil škode.« Ko ga soproga prosi, da se iz porušene Ljubljane 

preselijo v Cerklje, je odločen. »Odgovoril sem, da nimam nič proti temu, če se ona s 

služkinjama preseli, a sam da se iz Ljubljane zato ne ganem, ker je potreba vpeljati obsežno 

pomožno akcijo« (Hribar, 1928, str. 263).  

Hribar je v Cerkljah preživljal vsa poletja do leta 1936. Sem je na oddih vabil visokošolce, 

pesnike, pisatelje in slikarje, med drugim Gregorčiča, Aškerca, Trdino in Govekarja, Sternena 

in Jamo ter politike (Leben, 1999, str. 21), v Cerklje pa se umakne tudi, ko potrebuje mir in 

počitek. »Ko sem leta 1910 hudo obolel in sem se zdravil v Cerkljah, pisal mi je Aškerc v svoji 

skrbi za moje zdravje pismo, v katerem me kot svojega dragega, edinega prijatelja prosi, naj 

mu, ker mu po Ljubljani razširjene govorice o moji bolezni ne dajo mirnega trenutka, dam 

sporočiti, kako mi je. Ko sem mu na to pismo, dasi s težavo, a vendarle lastnoročno napisal 

razglednico, hodil je, kakor se mi je kasneje pravilo, po magistratnih uradih veselega obraza od 

uradnika do uradnika ter je kazal razglednico, češ, da sem jo sam pisal in da morda vendar le 

okrevam« (Hribar, 1928, str. 173). Cerklje mu nudijo zavetje tudi, ko se umakne z mesta župana  

in ga obide želja, »da zapustim to hiperpatrijotično ozračje. Saj sem sicer itak bival veliko zunaj 

Ljubljane. Deloma v Cerkljah, deloma na potovanju po opravkih svojega poklica« (Hribar, 

1928, str. 472). 

 

V svoji počitniški vili je velikokrat gostil Janeza Trdino, upokojenega profesorja, s katerim se 

prvič srečata v času Hribarjevega študija v Novem mestu. Skupaj z  zavednejšimi dijaki višje 

gimnazije je zahajal k njemu in »kakor čebelica med sem srkal nauke, ki so prihajali čez njegove 

ustne« (Hribar, 1928, str. 43).  Janez Trdina je bival je včasih tudi po nekoliko dni pri meni 

(Hribar, 1928, str. 43), Večkrat ga je obiskal tudi Anton Aškerc in prav z njim je povezana 

zanimiva anekdota. »On je bil — kakor se pravi — nataknjen. Najznačilnejši za to je ta-le 

dogodek. Neko soboto ob velikih počitnicah me obišče v Cerkljah. Prav všeč mu je tam bilo in 

okolice kar prehvaliti ni mogel. Med večernim zvonjenjem je pa postajal nemiren. Preveč mu 

ga je bilo in preglasno se mu je zdelo. — Drugo jutro mi pa še pred zajtrkom izjavi: »Prijatelj, 

tu ne ostanem več; prehudo papeško artilerijo imate!« Ponoči ob treh so namreč pol ure 
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pritrkavali, potem pa vsako uro z velikim zvonom naznanjali. Ob tri četrt na šest se je začelo 

zopet pritrkavanje. Takega in tolikšnega zvonjenja nevajen, vstal je čisto utrujen in seveda 

nevoljen iz postelje. Nič ni pomagalo vse moje prigovarjanje. Takoj po zajtrku sem ga moral 

dati peljati v Ljubljano nazaj« (Hribar, 1928, str. 174 – 175). 

Grenak priokus pušča še po toliko letih tudi obisk Simona Gregorčiča. Njegovo bivanje Hribar 

(1928) v spominih zapiše takole: »S Simonom Gregorčičem sestala sva se nekaj krati tudi v 

Ljubljani, ker me je vselej obiskal, kadar jet je kaj prišel. Obečal mi je pa tudi večkrat, da me 

obišče v Cerkljah. To obljubo izpolnil je zadnje leto svojega življenja v mesecu juliju. Ko da bi 

bil slutil, da mu potekajo dnevi življenja, podal se je bil takrat iz Gorice, na pot, da obišče 

Načeta Gruntarja v Ribnici, Ivana Vrhovnika v Ljubljani, mene v Cerkljah in župnika Aljaža 

na Dovjem. Ko je nekoliko dni bil v Ribnici, kjer sta ga notar in njegova ljubezniva soproga 

jako veselo sprejela, in po pardnevnem bivanju pri župniku Vrhovniku, pripeljal se je najboljše 

volje v Cerklje. Tam mu je bilo v posebno veselje, da je mogel pestovati mojo vnučko Tatjano, 

ki ga je spominjala Puškinove Tatjane v Jevgeniju Onjeginu. Na večer njegovega prihoda čital 

je, ko je imel malo Tatjano v naročju, v originalu — poln pesniškega zanosa — pismo Tatjane 

do Onjegina. Žal, da mu je bilo moje gostoljubje že tretji dan po neki osebi tako zagrenjeno, da 

sta se njegova občutljiva duša in njegovo mehko srce uprla proti nameravanemu večdnevnemu 

bivanju v Cerkljah. Pri poslovilnem obedu deklamoval je s solzami v očeh Simon Jenkovo 

Gorje, kdor nima doma...« in nikakor ga nisem mogel pregovoriti, naj sodi ljudsko hudobijo 

tako, kakor zasluži. Odpeljal se je; a ona netaktnost zlobne duše vplivala je tako hudo nanj, da 

pri župniku Aljažu že ni hotel ostati več čez noč, temveč da ga je samo pozdravil in se potem 

odpeljal nazaj v Gorico. Par mesecev na to zatisnil je za vedno oči (prav tam, str. 156). 

Kot član Dramatičnega društva je izposloval, da so Ignacija Borštnika poslali na dunajski 

konservatorij (Lapajne, 1931, str. 122). Hribar je svoje sodelavce sam pobliže spoznaval in 

odkrival talente, ki v pisarni niso prišli do veljave (Žmuc, Rebolj, 1997, str. 30). Ignacij 

Borštnik je »doma iz meni sosedne hiše v Cerkljah. Spoznal sem njegov igralski talent iz 

privatnih nastopov po gostilnicah v družbi uradnikov banke Slavije. Prepričan, da se brez 

strokovno podgotovljenega vodje predstave Dramatičnega društva ne dajo povzdigniti na višjo 

stopinjo, izposloval sem mu v odboru Dramatičnega društva podporo, da se je podal na Dunaj 

v dramatično šolo v ta namen, da po končanih študijah prevzame vodstvo predstav. Ko se je 

vrnil z Dunaja, bil je angažiran pri »Dramatičnem društvu«, kasneje pa pri slovenskem 

gledališču ter je brez dvojbe še danes najboljši slovenski gledališki umetnik,« še zapiše Hribar 

(1928) v svojih spominih (str. 81). 
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Očitno se je dobro vklopil v vaško življenje in pridal svoj kanček v mozaik praznovanj, kajti, 

»ko se iz Cerkelj poslovi dolgoletni župnik Anton Globočnik, ki je bil tako kot Hribar dosmrtni 

član Ciril Metodove družbe, »ni ostalo suho nobeno oko tisočere množice. K nebu pa so se 

spenjali ognjeni zublji raket, ki jih je zažigal Hribar Ivan« (Lapajne, 1931, str. 23). Verjetno je 

prenekateremu otroku bil tudi krstni boter, tako kot tudi Jožici Hribarjevi. Takole zanimivo 

prigodo ob njenem rojstnem dnevu opiše Hribarjeva hči Zlatica, ki še dodaja, da se je njen oče 

zelo rad šalil. Svoji krščenki je želel čestitati za rojstni dan in ji naredi šopek; na sredi klobasa, 

okoli pa rože in koprive. Ko slavljenka to vidi, zagrabi šopek z golimi rokami in reče: »Ded, če 

misliš, da se bom zaradi kopriv odpovedala klobasam, se hudo motiš« (Žmuc, & Rebolj, 1997, 

str. 28). Na enem izmed potovanj se je spomnil tudi študenta s kmetije, kamor so hodili po med 

v Cerkljah, »in ker ni poznal ne imena ne točnega naslova, je poslal pozdrave Bitnikarjevemu 

študentu. Ta se je seveda počutil silno počaščenega« (Žmuc, & Rebolj, 1997, str. 30). 

V svojih prizadevanjih po modernizaciji življenjskega okolja ni mislil samo na Ljubljano, 

temveč  tudi v Cerkljah želi napeljati že prej omenjeni vodovod, še danes pa je najkrajša cestna 

povezava do Ljubljenje po vodiški cesti, »ki jo je kot deželno-zborski poslanec izposloval ravno 

Hribar« (Lapajne, 1931, str. 121). 

 

1. 6 LIPA IN KUŽNO ZNAMENJE  

 

Lipa je pri ljudstvih srednje Evrope imela že od nekdaj pomen svetega drevesa. Bila je drevo 

življenja, zdravja, modrosti in pravičnosti (Kolman, 2016, str. 11). Pod lipo se je zbiralo in 

odločalo o pomembnih vaških zadevah, pod lipo se je plesalo, v senci lipe se je tudi spočil 

marsikateri utrujeni popotnik. »Te starke je vredno poslušati. Ali si morete misliti, kaj vse so 

videle, kaj vse slišale? Mnoge od njih so bile simbol vaške skupnosti in to so ponekod še ostale« 

(Ciglič, & Sattler, 1973, str. 4). 

Prvi viri o čaščenju dreves segajo v 13. in 14. stoletje (Šmitek, 2004, str. 80), predmet kulta pa 

niso bila drevesa sama po sebi, ampak drevesa kot bivališča božanskih ali demonskih sil 

(Šmitek, 2004, str. 84). V Soški dolini je v 14. stoletju minorit kot inkvizitor s pomočjo 

čedadske rodbine Bojani priredil pravo križarsko vojno zoper častilce poganskega gozdnega 

svetišča. Končalo se je tako, da so drevo, ki so ga častili, posekali, studenec ki je tekel ob 

drevesu, pa zasuli (Ovsec, 1991). Medvešček (2014) opiše še en primer čaščenja drevesa s 
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podobnim razpletom. Na severnem slemenu pobočja je rasla zelo stara lipa. Ta je imela v višini 

okoli enega metra zelo veliko grčo v obliki človeškega obraza, ki so mu rekli drevesni duh. K 

njemu je hodilo mnogo žensk iz širše in daljne okolice, ki so ga božale. Nekatere so ga prosile, 

da bi zanosile, druge pa, da bi dobile lepega in dobrega ženina. Teh je moralo biti zelo veliko, 

saj so bile njegove ustnice ter čelo in lica tako gladka, da so se svetila. Romanje žensk k 

drevesnemu duhu je nekatere tako razjezilo, da so na dan Marijinega praznika pregrešno lipo 

posekali. Drevesnega duha so izsekali in ga na veselje vseh prisotnih zažgali (str. 401). Slomšek 

je v drugi polovici 19. stoletja takšno čaščenje ostro obsodil, »saj veliko slabovernih kristjanov 

tudi današnje dni svoje farne popusti in gre v svetih nedeljah in zapovednih praznikih v neznane 

kraje, zanemari sveto službo božjo in po gošah poklekuje, ter ne ve pred kom in zakaj (Šmitek, 

2004, str. 80).«  

Da bi odpravili drevesno čaščenje, so tudi na Slovenskem v krščanski dobi postavili v gozdovih 

vse polno kapelic in tudi cerkvic (Ovsec, 1991, str. 331). Tako je bilo tudi v okolici Cerkelj. 

Nedaleč od Cerkelj so, kjer se je Marijina podoba prikazala na štoru sredi gozda, sprva sezidali 

malo kapelico, ko pa je ta postala premajhna, so jo povečali. Danes na tem mestu stoji samostan 

Velesovo. Drugi primer pa je župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki naj bi stala na mestu, 

kjer se je pastirjem prikazala Marija v trnju. 

Slovensko ljudsko izročilo je ohranilo zelo številne šege in verovanja, iz katerih je videti, da 

imajo določena drevesa in rastline posebne zaščitne, plodonosne in zdravilne lastnosti (Ovsec, 

1991, str. 309). Sprva so govorile vse rastline. Ko je šel človek po gozdu, besedovala so drevesa, 

in če je šel po senožeti, povedala mu je vsaka zel: jaz sem za to, jaz sem za to! Ko so se tako 

med seboj pogovarjale, za kako bolezen bo katero zdravilo, je rekel ocet: jaz bodem za drisko. 

Temu so se glasno zasmejale vse rastline. Bog jih je slišal, se razsrdil in jim vzel besedo (Ovsec, 

1991, str. 329). Rastline res ne govorijo več, so se pa razpisali številni pisci skozi stoletja o 

zdravilnih učinkih rastlin, na tem mestu pa nas zanima predvsem zdravilni učinek lipe. Na njo 

so prenašali razne bolezni, v deblo lipe so zatikali koščke bolnikovih oblačil, z lipovim dimom 

so dimili bolne ljudi in živali (Kolman, 2016, str. 16). Konkreten nasvet, kako ozdraviti s 

pomočjo lipe bolno žival ali si pomagati ob zdravstvenih težavah ljudi, najdemo tudi v 

Kmetijskih in rokodelskih novicah (1849).  
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Slika 29: Zapis v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1849) o zdravilnih lastnostih lipe. (vir: 
https://www.dlib.si) 

 

V Prešernovem rojstnem kraju, Vrbi, pa najdemo prastaro lipo, okrog katere je bilo vsaj že v 

poznejših fevdalnih časih razvrščenih 16 velikih srenjskih kamnov. Svoj kamen za 

posvetovanje srenje je imelo 16 vrbenjskih posestnikov. Na kamnih so urejali srenjske zadeve 

o skupnih gozdovih, sekanju drv in grabljenju stelje v njih, o paši na skupni planini in o 

»gmajni« pod Vrbo proti Savi, koder je po tradiciji svoje dni tekla reka … (Kidrič, 1949). 

Prastare sodne lipe so nam znane tako iz raznih slovenskih kakor tudi nemških krajev. Z 

ohranitvijo kamnov okrog lipe v Vrbi je povezana tudi anekdota iz časa med drugo svetovno 

vojno. Nekaj let pred pričetkom vojne so namreč Vrbljani tik ob lipi postavili električni mlin, 

v katerega so zazidali 8 srenjskih kamnov, tako da jih je okoli lipe ostalo le še 8. Med vojno so 

Nemci, ki so bili tudi vajeni prastarih lip, vaško lipo v Vrbi prepoznali kot nemški simbol. Takoj 

so zahtevali, da se mlin prestavi, okoli lipe pa spet postaviti kamne. Poškodovane kamne so 

nadomestiti z novimi (Kidrič, 1949, str. 285). Lipa v Vrbi, ki je edina znana lipa v Sloveniji, 

okrog katere so se ohranili srenjski kamni, na katerih so včasih posedali gospodarji in odločali 

o usodi vaške srenje, je bila januarja 2011 uvrščena med kulturno dediščino državnega pomena 

(Šmid Hribar, 2010).  

A prav gotovo ni bila edina lipa, okoli katere so posedali vaški veljaki. Medvešček (2014) 

zapiše zelo podobno zgodbo. Na severozahodnem robu Batskega polja je velika vrtača 

Zagomila, ki ima v dnu rodovitna polja. Na skrajnem jugozahodnem delu, kjer se polja končajo, 
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je stoletja raslo mogočno lipovo drevo, pod katerim so zapriseženi možje skupaj z županom 

sprejemali odločitve za celotno župo. Okoli lipe je bilo v krogu razvrščenih dvanajst kamnov, 

na katerih so sedeli člani dvanajstije. To je dvanajst zapriseženih mož, ki so jih krajani izvolili 

v vaseh, ki so tvorile takratno župo. Ti pa so s tajnim glasovanjem izvolili še župana. Njegov 

kamen je bil na zahodu kroga, da ga je obsijalo jutranje sonce. Tam so se sestajali po potrebi. 

Dvanajstijo je skliceval vedno le župan. Okoli tiste lipe so reševali vse težave, ki so pestile 

takratne prebivalce, in soglasno sprejemali tudi vse odločitve. Kadar je prišlo do kakršnegakoli 

dogodka, ki je na posamezniku ali skupnosti puščal trajne ali občasne posledice, so storilca z 

večinskim glasom obsodili. V takšnih primerih je župan izbral še enajst zaupljivih mož, ki so 

sodelovali pri obravnavi določenega primera. Na koncu pa so skupaj z dvanajstijo tajno 

glasovali. Prisotni, ki so se strinjali z obsodbo, so morali svoj bob, ki so ga dobili od župana, 

položiti v njegov klobuk. Če jih je bilo v njem več kot polovica, je obsodba obveljala. V 

nasprotnem primeru pa je bil obtoženec oproščen, s tem pa zadeva zaključena (str. 392). 

Pod lipo pa se niso zbirali samo vaški veljaki, temveč je lipa veljala tudi za družabni prostor. 

Zeljani npr. še pomnijo pripovedi, da je na ples pod vaško lipo prihajal sam hudič v zeleni 

lovski obleki in vrtel plesalko tako dolgo, dokler mi mrtva omahnila na tla (Šmitek, 2004, str. 

46), a še ena pripovedka pozna srečen konec nadloge v Zilji. Pred davnim časom se je na žegen 

pridružil tujec prav čedne postave in lepega vedenja. Rajavke so kar norele za njim. Tako urno 

se je vrtel po plesišču, da je njegovim rajavkam zastajala sapa in se je ena izmed njih končno 

mrtva zgrudila rajavcu v naročje. Naslednje leto se je na žegen pri raju pod lipo zgodila spet 

enaka nesreča kot leto poprej. Spet se je pojavil rajavec in spet je eno rajavko upehal do smrti. 

Tedaj je župnik svetoval, naj raj pod lipo v bodoče začenjajo s kako nabožno pesmijo. In od 

tedaj ni bilo več nesreče pri reju (Kuret, 1998, str. 351). Rej je (SSKJ) obredni ples v Ziljski 

dolini, na katerem prvič plešejo pravkar dorasla dekleta.  

Še en star običaj je povezan z lipo in dekletom željnim ljubezni. Obred v zvezi z »možitveno 

lipo« pravi, da morajo lipine veje udariti možitve željno dekle po zadnji plati, sicer ni bilo z 

možitvijo nič (Ovsec, 1001, str. 311). 

Pod lipo se je plesalo in o lipi se je razpisalo marsikatero pero. Tako tudi pero skladatelja 

Davorina Jenka, ki je zložil vsem znano pesem Lipa zelenela je, ki je nastala v času njegovega 

študija prava na Dunaju konec 19. stoletja. Morda se mu je med komponiranjem pred očmi 

narisala ravno domača lipa iz Cerkelj na Gorenjskem.  
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Slika 30: Notni zapis za pesem Davorina Jenka Lipa. (vir: https://www.dlib.si) 

 

Ljudsko verovanje pa pravi, da v lipo nikoli ne udari strela, a če verjamemo Levstikovi 

pripovedi, lipo lahko zruši še manjša sila. Vsem dobro poznana zgodba govori, da je lipa stala 

tudi na cesarskem dvoru na Dunaju. Martin Krpan je prav iz te lipe, ki je bila cesaričina 

najljubša, iztesal kij, s katerim je porazil Brdavsa. In morda bi lahko uporabili frazo, ki jo 

dostikrat slišimo še danes, »morda je bil le malo čez les,« da si je upal zoperstaviti ženski. A 

morda je pred tem (pog)umnim dejanjem potrkal na les in zbudil drevesnega duha, ki je bil tako 

njegov pomočnik in zaščitnik, kot to počno mnogi še danes.   

Drevesa so živa vez s preteklostjo in živa dediščina, od nas pa je odvisno, ali jih bomo pustili 

tudi zanamcem. Upamo, da bo dolgo stala tudi mogočna, skoraj 400 let stara lipa V Cerkljah 

na Gorenjskem, ki je vpisana v register nepremične kulturne dediščine in o kateri vemo bore 

malo. Domneva se, da naj bi jo zasadili ob postavitvi kužnega znamenja, ki stoji pod lipo in 

nosi letnico 1645. O prav tej lipi pa govori še ena zanimiva zgodba. 
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Slika 31: Mogočna, skoraj 400 let stara lipa stoji nedaleč od župnijske cerkve. (vir: osebni 

arhiv)  

 

Po cesti je omahoval moški: dejali bi, da je bil vinski, pa ni bil. Le čudna bolezen ga je grabila. 

Čedalje huje, čedalje krepkeje. Že več dni ga je bolela glava. Raznesti mu je je hotelo, saj prej 

tega ni bil vajen krepki možak iz Cerkelj. V prsih pa sedaj ogenj, stokrat hujši kot tisti o katerem 

gospod župnik pridigajo z lece (leca (SSKJ) star. prižnica). Stokrat bolj vroč kot vrelo olje, ki 

ga župnik obljubljajo v peklu luteranom. Tudi v trebuhu ni bilo nič bolje: krotovičilo in žgalo 

ga je, kot bi se napil vode, v kateri so se sparili močeradi s krastačami. Oči so se možakarju 

osolzile, jezik in grlo sta mu bila suha. Prišel je do lipe, ki je stala streljaj pred vasjo. Oprl se je 

na gladko, še nežno deblo mladega drevesa. (Legenda ne omenja kužnega znamenja, ki naj bi 

ga po nekaterih pisnih virih postavili, ko so zasadili lipo. Če bi se naslanjali le na legendo, bi 

lahko trdili, da kužnega znamenja niso postavili istočasno, kot so zasadili lipo.)  Senca mu je 

dobro storila. Sicer bi ponorel od vročine, od ognja v prsih in trebuhu, od pekoče žeje na jeziku 

in v grlu. Pot mu je lil po tilniku in za ušesi; obrisal si ga je s staro cunjo, ki se mu je valjala po 

žepu. Nenadoma je zadrhtel: otipal je majhne, podolgovate otekline. Tudi na vratu so se 

pojavile. Pogledal se je pod pazduho. Preveč je že slišal o tej bolezni, da ne bi vedel, koliko bije 

ura, ki je razpela kazalce čez žareče nebo in mu zastrla motni pogled. Zavrtelo se mu je pred 

očmi. Ko so ga našli, so bile bule že odpre. Na smrdljivi sokrvici, ki je curljala iz njih, so se 

pohlepno pasli roji muh. Temnovišnjevi, kot so bile bule, ki so naznanjale smrt. Črna kri mu je 

vrela iz nosnic in ust. Črna smrt je opravila svoje. Črna zemlja je pogoltnila še eno žrtev strašne 

morilke. Vas pa je zadrhtela kot šiba. »Že zopet?« so spraševale prestrašene oči vaščanov. »Kaj 

ni dovolj kazni za grehe?« Tako so bentili gospod župnik ob začetku bolezni. Potem je tudi 

njega pobralo. Na hitro. Črna smrt ni spraševala ne po grehih, ne po dobrih dejanjih, ne po duši 
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in ne po telesu, ne po bogastvu in ne po revščini. Njena kosa je rezala vsevprek. Samo nekaj je 

pomagalo, drugega nič, čeprav so si ranocelniki in padarji, učenci in preprosti ljudje izmišljali 

vse mogoče. Niti kis, niti posušena zmleta krastača, še prah iz roga čudodelnega enoroga menda 

ne zaleže: le eno je, kar more pomagati črno smrt. »Če kuga pride v deželo, kupi par čevljev in 

beži tako daleč, da se ti strgajo podplati!« (Ciglič, & Sattler, 1973, str. 77 – 78). 

Kuga je bila sinonim za najhujšo obliko nalezljive bolezni velikih epidemičnih razsežnosti. 

Ustrahovala je zlasti s svojo nalezljivostjo, hitrim potekom, visoko stopnjo umrljivosti in s tem, 

da je medicinsko znanje pred njo izkazalo popolno nemoč. Posebej ranljiva ob kužnih 

epidemijah so bila strnjena urbana središča, kjer se je okužba zlahka širila (Železnik, 2015, str. 

716). V zgodovini in ljudskem jeziku je kuga sploh vsaka nalezljiva bolezen (epidemija), ki se 

pojavi nenadoma na določenem mestu, traja nekaj tednov ali mesecev, povzroči hitro in 

množično umiranje in polagoma ugasne. Zgodovina kuge je torej zgodovina velikih epidemij, 

ki so v kratkem času pobile tisoče ljudi. Pod imenom kuge se skrivajo poleg prave kuge (pestiš) 

še kakšnih deset bolezni od koz, trebušnega tifusa, griže, davice, malarije do kolere in gripe 

(Zupanič Slavec, 1999, str. 202). Navadno se prične bolezen tako, da se čutijo bolniki jako 

oslabele. Bljuvanje, glavobol, poparjenost in zavest o preteči hudi, smrtni bolezni so navadni 

znaki o začetku. Nekateri opazovalci opozarjajo posebno na to, da žive bolniki v največjem 

strahu pred smrtjo, da tožijo, kako jih duši in jim srce drhti in trepeče. Jezik je belo prevlečen, 

kakor bi ga namazal z apnom, žila bije slabotno, često prestanejo njeni udarci, in nesrečnika 

stresa huda mrzlica. Tudi se napravijo na raznih krajih telesa npr. pod pazduho bezgavke, ki 

močno zatečejo, nekatere splahnejo, druge pa se zagnojijo, tako da dobi koža nad tvori gnusno 

barvane lise. Poleg teh lis pa povzročijo še brezštevilni krvni podplutki razne temnordeče in 

modre maroge, ki se vedno prikazujejo pri težkih slučajih in so za bolnike jako slabo znamenje 

(Robida, 1900, str. 239). 

Večje epidemije kuge so bile na Slovenskem leta 1230, najmanj pet epidemij je sledilo v 16. 

stoletju (leta 1542, 1543, 1544 ter nato še leta 1598 in 1599) ter šest epidemij v prvi polovici 

17. stoletja (1624, 1632, 1645, 1646 in 1649) (Zupanič Slavec, 1999, str. 202).  

Celo Turka so videli rajši v deželi, kakor to peklensko bolezen. Ko se je prikazala kuga na 

kranjskih mejah, polastila sta se naših prednikov vselej strah in groza. Ko je leta 1563 v 

Ljubljani podavila mnogo mnogo ljudi in gospodovala je še prihodnje leto tako neusmiljeno, 

da je večina Ljubljančanov ostavita mesto in se umaknila kugi na bližnje gore, kjer so čakali v 

skromnih kočicah, da je bode konec (Vrhovec, 1886, str. 141).  
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Najvažnejšo vlogo pa so igrale »očuvalne« odredbe. Tako je npr. prizanesla kuga, ki je razsajala 

v 1. 1679—81 v vseh sosednih deželah, skoraj popolnoma Kranjski, ker je bila dežela 

hermetično zaprta in ker so pazile oblasti strogo na red in snago (Travner, 1934, str. 30). Zaprte 

pa niso bile samo meje, temveč tudi hiše, v katerih je morila kuga. »Ko se je po mestu razširila 

novica o kugi, kmalu je bilo videti mnogo popolnoma zabitih hiš. Ako se je zvedelo za kako 

hišo, v kateri je umrl kdo za kugo, dali so jo provizorji z visokim plotom od desk popolnoma 

obiti, tako da ni mogel nihče ven, sicer pa je bilo vsakemu, dasi tudi zdravemu, tudi v okuženi 

hiši stanujočemu strogo prepovedano, hišo zapustiti ter občevati s še zdravimi meščani 

(Vrhovec, 1886, str. 144). Z belimi križi pa so na vratih označevali število umrlih v hiši (Ciglič, 

& Sattler, 1973, str. 78). Zaprto pa je bilo tudi mesto v celoti, kot na primer nazorno ukrepe ob 

izbruhu kuge  v Ljubljani opiše Travner (1934).  Če je poknil glas o bližajoči so kugi, bilo je 

vse mesto na nogah. Prvi se je ganil mestni zbor, ki je osnoval nadzorovalno komisijo, 

sestavljeno iz petih udov. Naložilo se jim jo nadzorovati meščane z največjo strogostjo, in dala 

se jim je neomejena oblast ukreniti, kar bi se jim le potrebno zdelo. Njih prvi posel je bil ta, da 

so izdali povelje, naj se zapro mestna vrata. Vratarjem se je strogo zabičalo nikogar ne pustiti 

v mesto, kdor bi se ne mogel izkazati z verodostojnim pismom (fedom), da prihaja iz 

neokuženih krajev. Provizorji so hodili sami k mestnim vratom, ker se na vratarje vkljub njihovi 

sveti prisegi v tako resnem času ni bilo zanašati. Z največjo strogostjo so pregledovali 

zdravstvena pisma v Ljubljano dohajajočih tujcev. Mestni zbor jim je dal tudi mestni pečat, da 

so ga pritiskali na fede, ki so jih dajali ljubljanskim trgovcem, odhajajočim po trgovskih 

opravkih v druge kraje, seveda le takrat, če ni v mestu že razsajala kuga (str. 68). Taka pisma 

so bila trgovcem ob časih, ko so se raznašale govorice o kugi, neogibno potrebna, kajti tudi 

druga mesta so se bala, da se jim kuga ne zanese v njihovo obzidje, ter niso pustila ob tako 

nevarnem času nobenega tujca brez verodostojnega pisma noter (Vrhovec, 1886, str. 143). Kako 

so izkoriščali tuji trgovci kugo v svoje namene, priča naslednji primer: Poleti 1599 je razsajala 

v Ljubljani epidemija, ki pa je v sledeči zimi skoraj popolnoma prenehala. To nesrečo so 

izkoristili trgovci v Trstu: razširili so neresnično vest, da je prepovedano vsem Kranjcem tri 

mesece prekoračiti mejo beneške republike in da imajo zarodi tega samo Tržačani pravico 

prodajati Benečanom vino, olje in sol. S tem manevrom so povzročili kranjskim, zlasti 

ljubljanskim trgovcem občutno škodo, četudi je notranje-avstrijska vlada vest odločno zanikala 

(Travner, 1934, str. 68). 

Tako tudi v času, ko je kuga morila leta 1645 v Cerkljah, poročajo o tem istem ukrepu, zaprtju 

meje. »Meje so bile zaprte, vasi obdane s stražami. Če je pošta prišla iz Beljaka ali Celovca na 

prelaz Ljubelj, so jo po dolgih palicah podajali tostran. Potem so jo stražarji temeljito prekadili 
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v brinovem dimu. Če je kdo hotel stran, so zakurili velik ogenj, da so zublji segali več metrov 

visoko, potem pa so se prek plamenov dogovorili, kako, čemu, kaj. Če so popotniku dovolili, 

da je stopil čez mejo, so mu vso prtljago spet temeljito prekadili v brinju, sam pa je moral šest 

tednov ostati v karanteni«  (Ciglič, & Sattler, 1973, str. 78). Ogenj kot očiščevalno sredstvo se 

je uporabljal v najrazličnejših obredjih vseh narodov. Bržčas je celo iz teh neperiodičnih 

očiščevalnih ognjev, ki so očiščevali ljudi, živali in rastlinje z zažiganjem in uničevanjem 

škodljivih elementov, fizičnih in duhovnih (čarovnic, vešč, zlih duhov), ki prete vsem živim 

stvarem, nastalo stalno, ob določenem času se ponavljajoče zažiganje ognjev in opravljanje s 

tem zvezanih obredij. Tak ogenj, imenovan pri slovanskih narodih »živi ogenj«, se je kuril 

najpogosteje v primerih, ko je nastopala kužna bolezen, pred katero je bil »živi ogenj« vedno 

učinkovito sredstvo (Lenček, 1943, str. 61).  

Istega leta kot je postavljeno kužno znamenje v Cerkljah, to je leta 1645, je morila tudi kuga v 

okolici Ljubljane in lahko bi domnevali, da jo je nekdo zanesel tudi do Cerkelj. »Nikjer pa ni 

morila kuga tako neusmiljeno kakor 1. 1645 v Dravljah in Zapužah pri Ljubljani. Malo je 

manjkalo, da niste vasici popolnoma izumrli. Med mrliči je bil tedanji šentviški župnik, ki je 

padel kot žrtev svojega poklica. V tej stiski se je ponudil ljubljanski kanonik (poznejši stolni 

prošt) Marko Dolinar za težko službo dušnega pastirja v Dravljah. Pridružil se mu je iz lastnega 

nagiba Andrej Žlebnik. Oba duhovnika sta bivala ves čas epidemije, t. j. prilično tri mesece, v 

mali hišici blizu Dravelj in tolažila umirajoče. Da bi izprosil božje usmiljenje, je obljubil 

Dolinar zgraditi v Dravljah cerkev v čast sv. Roku. Odslej je šla vsako leto na dan sv. Roka (16. 

avgusta) slovesna zahvalna procesija iz stolnice v Dravlje (Traven, 1934, str. 111). Še danes 

prihaja na dan sv. Roka v Dravlje mnogo ljudi, le malokdo pa ve zakaj.  

 

V Ljubljani stoji cerkev posvečena sv. Roku, zavetniku proti kugi, v Kranju na Pungertu 

posvečena sv. Sebastjanu, zavetniku umirajočih, proti kugi, na celotnem območju današnje 

Slovenije ter širom meja pa najdemo številna kužna znamenja, ki so jih najverjetneje postavili 

v zahvalo za rešitev tisti, ki so preživeli. Cerkeljsko kužno znamenje govori zgodbo o epidemiji 

leta 1645. 
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Slika 32: Kužno znamenje z dobro vidno letnico epidemije, letnico 1645. (vir: lasten arhiv) 

 

O kužnem znamenju v Cerkljah na Gorenjskem vemo bore malo. Čas postavitve nam razkriva 

letnica na znamenju, vse ostalo so ugibanja. Tako Lavrenčič (1890) vidi razlog za postavitev 

obeležja v zmagi krščanske vere nad luteransko: »Naravno je, da je krivoverstvo skalilo mir v 

fari ter raztrgalo vezi prijateljstva. Vnel se je, kakor nam pove pripovedka, često boj med 

katoličani in krivoverci, še celo (kar ni verjeti) v 1. 1645 pod vasjo cerkljansko, na istem mestu, 

kjer stoji še dandanes dobro ohranjeno znamenje — kamenita, dva metra visoka piramida z 

železnim križem na vrhu. Tedaj so zmagali katoličani za vselej in uprav zato, da so postavili v 

istem letu ono znamenje (str. 15). Ter doda opombo, v kateri zapiše, da je temu težko verjame, 

saj: »so se v istem času krivoverci v Kranjski pozgubili, zato mislimo, da je 1. 1645 umrl v fari 

zadnji luteranec, ter da so v to postavili oni spomenik« ter čisto na koncu omeni še zadnjo 

možnost postavitve, to je: »ali pa je to spomin na kugo, kakor imamo več takih starih znamenj 

po Kranjskem« (str. 15).  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

52 
 

1. 7 SODOBNE SMERNICE PRI POUKU DRUŽBE  

 

Če je učenje v preteklosti velikokrat pomenilo le zapomnjevanje določenih vsebin in podatkov, 

danes pomeni učenje proces izgrajevanja in osmišljanja znanja (Potočnik, 2017, str. 828). 

Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim 

dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez, tj. učenje, ki človeka miselno in 

čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine (Marentič 

Požarnik 200, str. 12). Učitelj je pri tem organizator dela v razredu in svetovalec, ki usmerja 

delo oz. aktivnosti v razredu, učenci pa so ves čas aktivni. Priporočilo Sveta Evrope kot 

izobraževalno metodo in pristop v demokratičnem okolju poudarja spodbujanje aktivnega 

sodelovanja učencev, uporabo v učenca usmerjenih metod in spodbuja raziskovanje 

(Priporočilo (2002)12). Pri pouku družbe učitelj posega po aktivnih metodah dela, kot so 

terensko delo, igre in simulacije, pogovor ali raziskovalno učenje (Umek, 2014 str. 9).  

 

Tudi učni načrt za družbo v 5. razredu učitelja spodbuja, naj uporablja raznovrstne didaktične 

pristope. Pouk naj temelji na čim bolj konkretnih dejavnostih, na primer:  

 delo na terenu: opazovanje okolice, šole, kraja in njegovih zgodovinskih posebnosti;   

 obisk muzeja ipd. (UN, 2011, str. 18). 

 

1. 7. 1 Raziskovanje preteklosti z uporabo zgodovinskih virov  

 

Eden izmed splošnih ciljev pri predmetu družba je tudi raziskovanje preteklosti z uporabo 

različnih zgodovinskih virov (UN, 2011). Zgodovinska znanost temelji na zgodovinskih virih, 

na njihovem kritičnem pretresu, primerjanju, ugotavljanju zanesljivosti in njihovem 

sintetiziranju (Potočnik, 2017, str. 839). Zgodovinski viri so sledi, ki so jih ljudje pustili za 

seboj in nam pričajo o življenju v preteklosti. Le s posredovanjem zgodovinskih virov lahko 

zgodovinar spozna preteklost in znova obnavlja ter analizira njeno notranjo strukturo in 

zakonitosti (Grafenauer, 1989, str. 249).  

 

Še ne dolgo tega je veljalo stališče, da poučevanje mlajših otrok o zgodovini ni primerno, saj 

se otroci najlažje učijo skozi lastne izkušnje, medtem ko je poučevanje zgodovine poučevanje 

o abstraktnih konceptih. Pa vendarle se otroci srečujejo s konceptom časa že od rojstva naprej. 
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Uporabljajo besede novo, staro, včeraj, jutri, lansko leto, predno si s rodil, ko je bila mama 

majhna, pred davnimi časi … Ko sprašujejo: zakaj, kdaj, kaj se je zgodilo v zgodbi potem, 

otroci uporabljajo interpretacijo časa (Cooper, 1998, str. 1). Tudi v  prvih letih življenja se 

srečujejo z različnimi zgodovinskimi viri; igrajo se z igračami, s katerimi so se nekoč igrali 

njihovi starši in je na njih čas pustil neizbrisljivo sled, pravljice za lahko noč so lahko izseki iz 

življenj starih staršev, podrobno opazujejo stare družinske fotografije in zastavljajo vrsto 

vprašanj, so priča spremembam v neposrednem življenjskem okolju; v soseski podrejo staro 

zgradbo in na njenem mestu zraste nova, na travniku zgradijo novo otroško igrišče … Še predno 

otroci prestopijo šolski prag, se nič kolikokrat srečajo z zgodovinskim konceptom, pri tem pa 

jim pomagajo razumeti koncept preteklosti različni zgodovinski viri.  

 

Poznamo več vrst zgodovinskih virov. Med tiste, ki so primerni za pouk zgodovine so 

(Potočnik, 2017): 

 materialni viri: arheološke najdbe (ruševine gradov, mest, razni spomeniki, stanovanjski 

objekti, stari predmeti, novci, obleke, itd.);  

 pisni viri: v pouk zgodovine vključujemo raznovrstna pisna sporočila (dokumente, 

kronike, spominska pričevanja, časopisne članke, statistične preglede in podobno); 

 ustni viri: ljudsko izročilo, narodne pesmi in pravljice, šege in navade, pripovedi; 

 slikovni viri: literatura kot zgodovinski vir, fotografija kot zgodovinski vir slikarskih, 

kiparskih in arhitekturnih del, razglednica kot zgodovinski vir, karikatura kot 

zgodovinski vir, plakat, zgodovinske karte, diagrami in statistike;  

 sodobni mediji (zvočni in video viri); 

 informacijsko-komunikacijska tehnologija pri pouku zgodovine (internet, e-gradiva).  

 

Ker se večina materialnih virov nahaja na terenu, jih je težko vključiti v pouk, nas pa čakajo v 

naravnem okolju ali v muzeju, da jih z učenci odkrijemo med terenskim delom.  

 

Pisni viri predstavljajo najpomembnejši vir za rekonstrukcijo preteklosti, vendar moramo pri 

preučevanju pisnih virov ohraniti kritičnost. Napisanega ne moremo »nepreverjeno« prevzeti 

kot resnično izjavo. Potrebna je kritična presoja besedila. Težava, ki jo predstavlja delo s pisnim 

virom, je tudi ta, da je pisni vir navadno le izsek iz sklopa zgodovinskih dejstev, zato moramo 

vir primerno razmejiti, ga podkrepiti z novimi podatki in ga postavit v njegov zgodovinski okvir 

(Bauer v Potočnik, 2017, str. 839).  
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Ustni viri zajemajo predvsem zapisovanje in analiziranje ustnih pričevanj o preteklosti. 

Pomagajo nam razumeti, kako so ljudje interpretirali preteklost.  Lahko se osredotočajo na:  

 kolektivno znanje o preteklosti, ki se prenaša iz roda v rod (ustna tradicija); 

 pripoved o dogodkih iz življenja posameznika, ki so zaznamovali njegovo življenje in 

mu dali smisel (ustna biografija); 

 osebne spomine posameznika o določenih dogodkih, problematiki ali izkušnjah, ki jih 

je doživel v določenem obdobju svoje preteklosti; 

 ustna poročila očividcev, zabeležena med dogodkom ali takoj po njem (Stradling, 2004, 

str. 216).  

 

Pouk s slikovnimi viri je pester in zanimiv, veča radovednost učencev in posledično 

motiviranost za delo. Pri tem pa se morajo učenci naučiti brati slikovni vir.  

Najpogosteje se vprašanja nanašajo na nastanek slike: kdo je ustvaril sliko, kaj vemo o avtorju, 

kaj vemo o tem, zakaj je ustvaril sliko, kaj lahko domnevamo, kako je lahko to vplivalo na to, 

kdo ali kaj je na sliki in kaj je izpuščeno in podobno. Na nekatera vprašanja lahko učenci 

odgovorijo le z opazovanjem slikovnega gradiva, za druga pa morajo uporabiti sekundarne vire. 

V nekaterih primerih ni dokončnega odgovora, ampak le domnevanje (Trškan, 2008, str. 210).  

 

Učitelj je pri pouku, kjer je v ospredju delo z viri, predvsem organizator in usmerjevalec. Učenci 

se pri takšnem temeljitem in postopnem delu usposabljajo za reševanje problemov in ne 

sprejemajo učne snovi kot logične ali kot sistemsko izdelan končni produkt znanja. Učenci se 

usposabljajo hkrati za smiselno in sistematično branje teksta, za povezavo in primerjavo pisnih, 

statističnih in slikovnih sporočil, za oblikovanje sintetičnih mnenj o predelanem sporočilu pa 

tudi za urejeno in sistematično zapisovanje spoznanega (Potočnik, 2009, str. 107). In predvsem 

»Če ne želimo, da bi morali učenci samo »verjeti« učiteljevemu pripovedovano zaradi njegove 

avtoritete in da bi zapustil zgodovinski pouk v njih le dolgočasen spomin na knjižno razlago 

zgodovinskih dogodkov, če hočemo, da bi preteklost zaživela pred njihovimi očmi v pravi 

podobi in da bi bil pouk zgodovine integriran v realnost, potem je potrebno segati tudi po 

stvarnih dokazih in vidnih sledovih preteklosti… Po zaslugi učiteljeve aktivnosti postanejo 

učenci na ta način sposobni, da opazujejo, kar je preteklost zapustila, in povezujejo »malo 

zgodovino« svojega kraja z »veliko zgodovino sveta« (Marechel v Trškan, 2008, str. 11). 
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1. 7. 2 Igra vlog in simulacija   

 

Ena izmed aktivnih oblik raziskovanja preteklosti, tako v razredu kot tudi na terenu, je igra.  

Igra je prirojena potreba človeka in je tesno povezana z učenjem, preko igre se učimo novih 

izkušenj. Igra namreč poleg zabave ter sproščanja ter prijetnega počutja daje možnost učenja 

novega (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990, str. 4-5). Igra vzbuja učenčev interes ter zvišuje učno 

motivacijo (McKeachie v Rupnik Vec 2003, str. 10). Smisel posamezne igre pa je tudi v tem, 

da razmislimo, kaj se je med igro dogajalo (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990, str. 4-5) in igra 

postane tako dragocen vir za razpravo in odkrivanja novih zgodovinskih dejstev.   

 

Učinkovite igre vlog so kratke in trajajo približno 15 minut. To omogoča preglednost ter čas za 

analizo neposredno po igri vlog. Igralci reflektirajo lastno razmišljanje, doživljanje in ravnanje 

v vlogi, pri čemer jih učitelj usmerja z vprašanji: kaj so želeli sporočiti v vlogi, kakšen je bil 

njihov namen, katere morebitne ovire so pri tem doživljali, kako so se počutili v svoji vlogi… 

(Rupnik Vec, 2003, str. 18). Igra vlog tako učencu nudi poglobljeno spoznavanje tematike na 

drugačen, aktiven način.  

 

Simulacija je model, s katerim poskušamo posneti ali poustvariti razmere, ki obstajajo (ali so 

obstajale) v določenih okoliščinah, dogodku ali procesu. V poučevanju zgodovine so simulacije 

največkrat poenostavljeni modeli resničnosti. Dogodki se dogajajo v skrajšanem, ne v realnem 

času, število dejavnih udeležencev je največkrat omejeno na nekatere ključne like, predvsem 

pa imajo tisti, ki sodelujejo v simulaciji, prednost: časovni odmik – vedo, kako se je zgodba 

končala. Vrednost izobraževalne simulacije pri pouku zgodovine je torej ta, da poenostavlja 

zapletenost resničnega sveta in okoliščin iz resničnega življenja, kajti iz resničnosti izbere samo 

tiste prvine in dejavnike, ki so bistveni za doseganje ciljev učnega načrta in uresničitev učnih 

nalog (Stradling, 2004, str. 129).  

 

Uporaba obeh metod predstavlja sodoben pristop do zgodovine. Pri učencih razvija 

zgodovinsko znanje, spretnost uporabe pridobljenega znanja v novih ali drugačnih okoliščinah, 

omogoča razumevanje in samostojno raziskovanje preteklosti, razvija sposobnost za predstavo, 

vživljanje v ljudi in okoliščine in doživljanje resničnih razmer, spodbuja domišljijo, 

ustvarjalnost. Razvija veščine kritičnega mišljenja, spodbuja povezovanje zgodovinskih vsebin 

z drugimi učnimi predmet, razvija samozavest, razvija sposobnost za: komunikacijo, strpnost 
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do stališč, mnenj drugih, prispeva h globljemu osvajanju in razumevanju učne snovi, k 

trajnejšemu, kakovostnejšemu in uporabnejšemu znanju (Potočnik, 2009). 

 

Tako igra vlog kot tudi metoda simulacije zahteva od učitelja in učencev veliko priprav, 

dogovarjanja in umskega napora. Zato je treba pri odločanju za omenjeni metodi toliko bolj 

upoštevati individualne sposobnosti učencev, vsebinsko primernost didaktične enote in 

premišljeno načrtovanje motiviranja učencev, sicer se lahko zgodi, da doživimo pri učencih 

odpor (Potočnik, 2009, str. 126).   

 

1. 7. 3 Terensko delo 

 

Neposredno opazovanje zgodovinskih spomenikov v naravi, muzejih ter arhivih je za 

posredovanje zgodovine velikega pomena. Veliko učencev praviloma razume določene pojave 

in procese šele takrat, ko si jih ogledajo na terenu. Kljub temu da so danes na razpolago številni 

učni pripomočki (slikovno gradivo), ne morejo nadomestiti dobro pripravljene ekskurzije 

(Potočnik, 2009, str. 119) oz. dela na terenu.  

Pouk na prostem je lahko zabaven, zdrav, poceni in v skladu s trajnostnim razvojem, velikimi 

uspehi pri osebnem in socialnem razvoju, omogoča učencem realno, pozitivno izkušnjo, poveča 

motivacijo, navdušenje, izboljša učne dosežke (Skribe Dimec, 2014).  

 

V literaturi smo naleteli na termin domačijske ekskurzije, to je ekskurzije, ki se izvaja v 

domačem kraju. Kot vsaka ekskurzija ima tudi domačijska ekskurzija določene vzgojno-

izobraževalne cilje. Strnemo jih lahko v:  

 razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem, sklepanjem, 

 razvijanje mišljenja in sposobnost samostojnega učenja in raziskovanja, 

 razvijanje sposobnosti časovne orientacije in prostorskih predstav,  

 spoznanje naravne in kulturnozgodovinske dediščine Slovenije, 

 navajanje učencev na delo v skupini in na posameznikovo individualno odgovornost za 

svoj del naloge (Potočnik, 2009). 

 

Terensko delo zahteva sistematično načrtovanje učnega dela (Trškan, 2008, str. 62). Učitelj 

najprej dodobra pretrese ideje, dodobra preuči značilnosti terena in vsebinsko spozna 

pomembne značilnosti terena, načrtuje aktivnosti za učence in je hkrati pozoren na nevarnosti 
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na terenu, poskrbi za spremstvo na terenu, pred odhodom na teren pridobi soglasja staršev, 

predpripravi učence in z jasnimi navodili za delo na terenu, poskrbi za nemoten potek dela na 

terenu, med izvajanjem bdi nad pravilno izvedbo terenskega dela in na koncu skupaj z 

udeleženci ovrednoti terensko delo. 

 

In še nekaj nekoliko drugačnih, pa vendarle zelo dragocenih napotkov, ki se jih velja zapomniti 

pri terenskem delu (Brinovec, 2004):  

 Če je dolgočasno, se učenci ne bodo kaj prida naučili.  

 Pri neposrednem opazovanju začnemo s tistim, kar učenec ve in zna.  

 Postavimo si cilje, potem pa prožno izbirajmo poti in sredstva.  

 Prisluhnimo učencem. Pogosto imajo svoje zamisli, začutijo naj, da cenimo njihov način 

razmišljanja. Velikokrat raje preizkusijo zamisli, ki so jih sami predlagali, kot idejo, ki 

jim je bila ponujena. Razumevanje, ki ga postopno dograjuje vsak zase, je dosti več 

vredno kot preneseno znanje.  

 Pri neposrednem opazovanju lahko pričakujemo, da se bodo pojasnila mnoga vprašanja, 

na katera niti učitelj nit učenec ne znata odgovoriti. Učencem je začudenje pogosto 

dovolj, za popolno razlago še niso zreli.  

 Bodimo odprtega duha (str. 165).  

 

Pri terenskem delu pri družbi izhajamo iz domačega kraja, izberemo kulturnozgodovinske 

spomenike in se z učenci odpravimo na ogled. Tako učenci spoznajo, da je tudi v domačem 

kraju veliko kulture dediščine, ki je vredna ogleda. V učencu tako razvijamo tudi estetski čut 

ter vzgojno vplivamo na doživljanje lepote, harmonije in umetniškega navdiha. Vemo pa, da 

estetska vzgoja pomaga razvijati vsestranski razvoj osebnosti (Potočnik, 2009). 

 

1. 7. 3. 1  Obisk muzeja 

 

Eden izmed ciljev učnega načrta za 5. razred pri pouku družbe je tudi spoznavanje dejavnosti 

pokrajinskega muzeja (UN, 2011). Muzej je ustanova, namenjena hranjenju, evidentiranju in 

predstavljanju premične kulturne dediščine (Veliki splošni leksikon, 5. knjiga, str. 2737). 

Bistvo sodobnega muzeja je v tem, da se razstavljeni predmeti čim bolj približajo 

obiskovalcem. Pri tem so nam v veliko pomoč muzejski tipni predmeti, ki so neke vrste 

informacijski prevodniki in učni pripomočki. Možnost za tipno zaznavanje v muzeju so 
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raznolike. Tip nam omogoča, da o nekem predmetu pridobimo predvsem neznane podatke. 

Zaznamo njegovo obliko, velikost, kakovost, težo, površino, preverimo njegovo uporabno 

vrednost, skratka, spoznamo lastnosti, ki jih z vidom zgolj ocenimo (Lipec-Stopar, Bračun 

Sova, & Vodeb 2009, str. 29). Rokovanje s predmetom spodbudi aktivno učenje kot nobena 

druga metoda. Če razumeš razstavljene predmete, lahko raziskuješ življenja ljudi, ki niso pustili 

za seboj nobenih informacij o svojih življenjih in katerih jezika ne razumeš. Poleg tega imajo 

predmeti neskončno moč motiviranja (Durbin v Kerrigan, 2001, str. 2). Ko otrok dobi v roke 

predmet, dokument ali fotografijo, se spontano spremeni v detektiva in če se učitelj vzdrži 

skušnjavi po vmešavanju, nas bodo otroci zelo pogosto presenetili s svojimi sposobnostmi 

opazovanja in zmožnostjo ugibanja s pomočjo predhodnega znanja (Barwell v Kerringan, 

2001). 

 

Pri raziskovanje muzejskih predmetov si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji, na katere 

učenci odgovarjajo med opazovanjem predmeta (Kerringan, 2001, str. 3), 

 Prva faza vprašanj:  

1. Kaj predstavlja? Je resničen?  

2. Iz česa je narejen? 

Kako je okrašen?  

3. Za kaj so ga uporabljali?  

4. Kako je deloval?  

5. Prvotna uporaba, zgodovinska pomembnost, trenutna pomembnost?  

6. Koliko je star? Izgleda staro?  

7. Kje je bil narejen?  

 Druga faza vprašanj:  

1. Kaj nam predmet pove o osebi, ki ga je uporabljala oz. družbi?  

2. So na predmetu kakšni materialni znaki staranja?  

Zakaj so nastali?  

3. Kateri predmet iz zbirke izstopa?  

4. Zbrani dokazi o predmetu sovpadajo z dokumenti in slikovnimi viri o predmetu?  
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1. 7. 4 Raziskovalno učenje 

 

Temeljni pogoj za raziskovalno učenje je radovednost. Radoveden je nekdo, ki bi rad vedel, 

izvedel stvari, ki mu jih ni potrebno vedeti (SSKJ, 2000).   

Raziskovalno učenje predpostavlja aktivno vlogo učenca pri gradnji razumevanja in osmišljanja 

informacij pri vodenem raziskovanju ter tako prispeva h kakovosti znanja (Petek, Glažar, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Manj učenja, več navduševanja ter zlasti spodbujanje dvomov.  

(vir: https://www.zrss.si/naravoslovje2013/files/manj_ucenja_vec_navdusevanja.pdf) 

 

Pomembno je, da sta raziskovalni pristop in reševanje zastavljenega problema primerna za 

učenčevo kognitivno stopnjo. Če je raziskovalni problem preabstrakten in oddaljen od realnosti, 

je velika verjetnost, da bo učenec nova znanja sicer sprejel, ne bo jih pa razumel in ohranil za 

svojo intuitivno razlago (Petek, Glažar, 2015). Učencem, zlasti slabšim, je treba pomagati tudi 

pri klasifikaciji problemov. Pomembno je, da se učenci srečajo z raznovrstnimi problemi, tudi 

s takšnimi, ki imajo več rešitev ali preveč podatkov oz. premalo in jih morajo sami poiskati. 

Učitelj naj upošteva ali celo spodbuja, da učenec pride do rešitev po drugačni, svoji poti. Ena 

izmed strategij reševanja problemov je tudi model IDEAL, ki ga je razvil Bransford s sodelavci: 

 Identificiraj problem: v čem je njegovo bistvo; 

 Definiraj — podrobneje opredeli, za kakšne tip problema gre; ali imaš v spominu že 

model reševanja podobnega problema; 

 Eksploriraj — preizkušaj razne strategije; 

 Akcija — deluj, rešuj, spremljaj učinke; 

 Look — le poglej, ali te je pripeljalo do rešitve ali moraš spremeniti strategijo (Marentič 

Požarnik, 200, str. 86).  

https://www.zrss.si/naravoslovje2013/files/manj_ucenja_vec_navdusevanja.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

60 
 

Raziskovalno delo lahko za učitelja predstavlja tudi samo več dela ali pa še več diskusij in 

komunikacije in še več učencev, ki bodo vzljubili predmet. Kajti (Kos, 2013): 

 Vemo tisto, kar smo se sami naučili. 

 Naučili smo se tisto, kar nas je zanimalo. V nas je podžgalo dodatna vprašanja, iskanje 

odgovorov, postavljanje hipotez in njihovo preverjanje – znanstveno razmišljanje. 

 Zanimalo nas je tisto, za kar nas je uspel nekdo navdušiti. 

 Navdušujejo nas lahko tisti, ki se zavedajo, da je učenje v prvi vrsti navduševanje. 

 Učitelj je lahko »navduševalec« le, če tudi njega samega tema navdušuje. 

 

In še zapovedi učitelja »navduševalca«: 

1. Ne uči, ampak navdušuj za učenje! 

2. Reci ne vem, ko česa ne veš. Ne laži! 

3. Spodbujaj radovednost (ne spodbijaj)! 

4. Nikoli ne odgovarjaj z »ne«! 

5. Ne žali in ne zasmehuj! 

6. Odgovarjaj z vprašanji! 

7. Če imaš rad učenje, se moraš učiti tudi sam! 

8. Ne sramuj se humorja in misli pozitivno! 

9. Spodbujaj vprašanja, iskanje odgovorov, dvom in preverjanje resnice (Kos, 2013). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Cerklje na Gorenjskem ležijo na robu Ljubljanske kotline, pol ure vožnje od Ljubljane, pet 

minut vožnje nas loči od osrednjega mednarodnega letališča v državi, pozimi pa se tod mimo 

vsakodnevno smučarji odpravljajo na Krvavec. Tako ima kraj odlično lego za turistično 

destinacijo, vendar je razvoj turizma še v povojih.  

Predpostavljali smo, da učenci 5. razredov zelo slabo poznajo lokalno zgodovino. Raziskovalni 

problem, ki smo si ga zastavili, je, kako učencem v osnovni šoli približati kulturne znamenitosti 

Cerkelj na Gorenjskem, ki ponujajo vpogled v življenje posameznika in družbe v preteklih 

stoletjih na tem območju.  

 

Navajanje zgodovinskih dejstev je lahko zelo suhoparno in za učence nezanimivo, zato smo 

poiskali zgodovinske vire, ki pripovedujejo zgodbe o kulturnih znamenitostih in posredno o 

ljudeh, ki so živeli na tem območju. Z učenci smo se nato odpravili na teren in preko teh virov, 

ki pripovedujejo zgodbo, poskušali pri učencih vzbuditi zanimanje za kulturno dediščino. 

Upamo, da bi tako lahko učenci kasneje postali ambasadorji lokalne kulturne dediščine, kar pa 

je že predmet nadaljnjih študij. 

 

3 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je ugotoviti, katere kulturne znamenitosti Cerkelj na Gorenjskem ponujajo 

vpogled v življenje posameznika in družbe v preteklih stoletjih na tem območju. Preučevali 

smo obstoječo literaturo, ki je nastajala zadnjih 20 let, odkar je občina Cerklje praznovala 850-

letnico prve pisne omembe kraja. Preučevali smo tudi starejše časopisne članke in prispevke v 

monografijah iz konca 19. in začetka 20. stoletja, to je iz časa, ko so pomembne osebnosti s 

svojim delovanjem pustile neizbrisen pečat v kraju.  

 

Eden izmed splošnih ciljev učnega načrta družbe za 4. in 5. razred (Učni načrt Družba za 

osnovne šole, 2011) je tudi raziskovanje preteklosti z uporabo različnih virov in dejavnosti, zato 
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smo se v magistrski nalogi spraševali, preko katerih zgodovinskih virov lahko učenci čim bolj 

aktivno raziskujejo kulturno dediščino kraja. Aktivno raziskovanje omogoča trajnejše 

pomnjenje, zato smo se z učenci odpravili na teren. 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Katere kulturne znamenitosti v Cerkljah na Gorenjskem ponujajo vpogled v življenje 

posameznika in družbe v preteklih stoletjih na tem območju? 

 

RV2: Preko katerih zgodovinskih virov lahko učenci 5. razredov odkrivajo zgodovino kulturne 

dediščine Cerkelj na Gorenjskem? 

 

RV3: Ali in na kakšen način lahko učenci med učno uro na terenu aktivno raziskujejo kulturno 

dediščino Cerkelj na Gorenjskem. 

 

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, v empiričnem delu pa kvalitativno 

metodo. Izdelali smo učno pripravo, nato pa dvakrat na terenu izvedli sklop treh učnih ur z 

učenci 5. b in 5. c razreda tamkajšnje osnovne šole. Pri delu na terenu smo uporabili različne 

učne metode in učne oblike, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Evalvacijo učne ure na terenu 

smo izvedli na osnovi nestrukturiranega opazovanja z udeležbo in z vodenim intervjujem 

posameznikov. V evalvacijo smo vključili tudi fotografije, ki so nastale med učnimi urami na 

terenu. Rezultate smo podali pisno in slikovno.  
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4. 1 Vzorec 

 

Vzorec je slučajnostni, namenski. Na osnovni šoli v Cerkljah na Gorenjskem smo izbrali 54 

učencev dveh oddelkov petega razreda (v vsakem oddelku je bilo 27 učencev), ki so na terenu 

s terenskim delom spoznavali kulturne znamenitosti Cerkelj na Gorenjskem. Ob koncu sklopa 

učnih ur smo opravili voden intervju z 8 posamezniki.  

 

4. 2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Starše smo pisno prosili za soglasje za sodelovanje otrok v raziskavi (vsebina in namen  

raziskave) in soglasje za objavo slik učencev med učno uro. Podatke smo zbrali med učnimi 

urami, izvedenimi v začetku aprila 2019. Med odkrivanjem kulturne dediščine s pomočjo 

različnih zgodovinskih virov na terenu smo učence fotografirali in snemali. Da smo zagotovili 

nemoten potek učne ure, nam je pri tem pomagala učiteljica, razredničarka. Slike smo kasneje 

uporabili pri analizi, zvočni posnetki pa so služili kot pomoč pri evalvaciji terenskega dela.  

 

 

4. 3 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke smo analizirali po metodi kvalitativnega raziskovanja. Evalvacijo učne ure na terenu 

smo izvedli na osnovi nestrukturiranega opazovanja z udeležbo in z vodenim intervjujem 

posameznikov. Odgovore učencev, ki smo jih zbrali med terenskim delom, smo razvrstili po 

ponavljajočih se lastnostih in številu najdenih povezav. V evalvacijo smo vključili tudi 

fotografije, ki so nastale med učnimi urami na terenu. Rezultate smo podali pisno in slikovno.  
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5 UČNA PRIPRAVA 
 

Šola:  OŠ Davorina Jenka, 

Cerklje na Gorenjskem 

Študentka, ki vodi uro: Klavdija Prosenc Zemljič  

Razred:  

5. 

Predmet: 

družboslovje  

Ura:  

strnjeno 3 šolske ure 

Datum: 9. 4. 2019 

in 16. 4. 2019 

 

Učna tema: Odkrivamo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem 

 

Učna enota: Spoznavanje kulturne dediščine 

Cilji 

Učenci: 

 razvijajo sposobnost raziskovanja družbenega okolja; 

 spoznavajo življenje ljudi v preteklosti v domači pokrajini; 

 spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti; 

 razvijajo pozitiven odnos do kulturen dediščine;  

 uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti; 

 spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja. 

Učne metode: razgovor, razlaga, tipanje z zaprtimi očmi, vživljanje v preteklost, igra vlog, 

recitiranje pesmi, fotografiranje 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki/sredstva:  

 zgodovinski viri: oljenka, zlati križec za posebne zasluge, kovanec za 10 centov, slika 

- povečava zadnje strani kovanca za 10 centov, rdeča opeka, vrečka z mozaičnimi 

ploščicami različnih barv, 5 zgodb za interpretacijo, pesem Davorina Jenka Lipa 

zelenela je, slika centra Cerkelj na Gorenjskem na A4 formatu 

 10 gumijastih rokavic, manjša vreča za smeti, telefoni otrok za fotografiranje 

  

Prilagoditve: /  

Literatura: Učni načrt za družbo za 5. razred OŠ 
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Uvodna motivacija  (10 minut) 

Učencem se predstavim in povem, da bo današnja ura družboslovja nekoliko drugačna, saj 

bomo s pomočjo zgodovinskih virov iskali kulturne znamenitosti, ki nam ponujajo vpogled v 

življenje posameznika in družbe v preteklih stoletjih na tem območju. Ponovimo, kaj pomeni 

termin kulturna dediščina, učence pa povprašam tudi, če vedo, kaj so zgodovinski viri. Kmalu 

bodo imeli učenci prvi zgodovinski vir tudi v rokah. A še pred tem z učenci ponovimo pravila 

dela na terenu, predvsem se pogovorimo o pomenu varnosti.   

 

Učenci se posedejo v krog in pred njimi je najtežja naloga. Najtežja zato, ker jih poprosim, naj 

imajo ves čas zaprte oči. Prvi zgodovinski vir je ravno prav velik, da ga bodo učenci lahko 

držali med razprtimi dlanmi. Ko držijo zgodovinski vir v rokah, naj ga potipajo in razmislijo, 

iz česa je narejen, kakšne oblike je, za kaj bi ga lahko uporabljali, kdo bi ga lahko uporabljal in 

čemu bi lahko služil. Odgovore na vprašanja naj zadržijo zase, saj je prav, da si vsak učenec 

sam ustvari mnenje. Ko držijo zgodovinski vir v rokah vsi učenci, lahko odprejo oči in 

pogovorimo se s pomočjo  prej zastavljenih vprašanj. Poudarim, da so imeli v rokah repliko, 

nekje v Cerkljah pa se skriva oljenka, ki so jo pred približno 2000 leti uporabljali Rimljani. 

Oblečemo se in obujemo in se odpravimo iskat prvi originalni zgodovinski vir.  

 

Muzej (15 minut) 

Vstopimo v muzej in učenci poiščejo oljenko v vitrinah. Pogovorimo se, zakaj so predmeti v 

vitrinah zaklenjeni in kakšen je pomen muzejev. Na eni izmed informacijskih tabel je narisan 

pogrebni obred. Pogovorimo se o obredu in učenci v vitrini poiščejo obredno zajemalko. Učenci 

poiščejo še brodarja podzemlja Had, pogovorimo se o verovanju Rimljanov, učenci pa v 

vitrinah poiščejo kovance.  

 

Nato predstavim drugi zgodovinski vir, to je križec za posebne zasluge. Skupaj razrešimo, kdo 

dobi priznanje in kam bi se lahko odpravili, da bi ga našli. A še pred tem učenci dobijo posebno 

nalogo. Tako kot arheologi raziskujejo preteklost, tako bodo učenci postali »sodobni 

arheologi.« Na poti do naše naslednje točke poberejo tisto, kar najdejo na pločniku in v travi ob 

pločniku. Glede na najdbe  na poti bomo kasneje sklepali o navadah in običajih ljudi, ki živijo 

na tem prostoru. Razdelim nekaj rokavic in vrečko za najdbe – smeti ob poti.  Odpravimo se v 

spominski park. 
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Spominski park  (15 minut) 

V spominskem parku mi učenci izročijo vrečko, določimo točko, kamor se postavijo, da vsak 

sam poišče doprsni kip, na katerem je dobro viden križec za posebne zasluge. Nato s prstom 

pokažejo v smeri kipa in kipu se približamo. Preberemo, kdo je to, nato povem, zakaj ima 

Andrej Vavken na prsih pripet zlati križec za posebne zasluge. Dobro opazujemo njegovo 

podobo in glede na njegov videz si učenci skušajo predstavljati, kakšen učitelj je bil Andrej 

Vavken.  

 

Nato predstavim naslednja dva zgodovinska vira, ki sta med seboj povezana. Prvi zgodovinski 

vir je rdeča opeka, drugi kovanec za 10 centov, ki si ga učenci dobro ogledajo. Za lažjo analizo 

imam zadnjo stran kovanca s Plečnikovo Katedralo svobode tudi natisnjeno na A4 listu. 

Pomagam z namigi. Odpravimo se do našega naslednjega zgodovinskega vira, vodnjaka. 

 

Vodnjak, posvečen Davorinu Jenku (15 minut)  

Z učenci si ogledamo vodnjak in povemo nekaj o življenju Davorina Jenka, po katerem je 

poimenovana tudi osnovna šola. Učence razdelim v skupine po 5 in v skupinah učenci 

interpretirajo prvi dve kitici pesmi Davorina Jenka Lipa zelenela je tako, da sodelujejo vsi člani 

skupine. 

Odpravimo se po sledi naslednjega zgodovinskega vira, rdeče opeke. V pomoč učencem 

pokažem sliko NUK-a in odpravimo se do mrliške vežice preurejene po Plečnikovi zamisli.  

 

Po Plečnikovi zamisli preurejena mrliška vežica (10 minut) 

Učenci pozorno opazujejo zgradbo vežice. Izberem štiri učence, ki se dotaknejo različnih  

materialov, ki jih je Plečnik uporabil pri gradnji. Z ostalimi učenci poimenujemo materiale. 

Poiščemo tudi nagrobnik Andreja Vavkna, ki je vzidan v enega izmed stebrov. Vrnemo se pred 

pokopališče.  

 

Mozaik na osrednji lopi cerkve (10 minut) 

Učencem pokažem manjšo vrečo, v kateri se skriva naslednji zgodovinski vir, mozaične 

ploščice. Učenci si jih ogledajo in ugotovijo, kam se bomo odpravili v nadaljevanju. 

Na osrednji lopi pred cerkvijo si učenci ogledajo mozaik treh lilij. Učencem predstavim zgodbo 

o nastanku imena Cerklje. Učenci poiščejo letnico izgradnje lope, letnico posvetitve cerkve, ki 

je nad vhodnimi vrati zapisana z rimskimi številkami, in letnico pričetka gradnje cerkve.  
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Igra vlog (30 minut)  

Pogovorimo se o pravilih igre vlog. Učenci se zberejo po prej določenih skupinah in vsaka 

skupina dobi svojo zgodbo. Vloge si razdelijo tako, da zgodbo igrajo vsi člani skupine, za 

pripravo na predstavitev zgodbe pa imajo učenci 10 minut časa. Skupine se razporedijo v 

okolici cerkve tako, da se ne motijo med seboj. Opazujem delo po skupinah in priskočim na 

pomoč, če je ta potrebna.  

 

Skupine v tišini z mimiko odigrajo zgodbo, ostali učenci ugibajo, kaj se je dogajalo v zgodbi. 

Nato en član skupine predstavi zgodbo. Preko petih zgodb spoznamo čas, v katerem je vaška 

lipa igrala pomembno vlogo, in čas, v katerem je razsajala kuga. Odpravimo se do lipe in 

kužnega znamenja.  

 

Lipa s kužnim znamenjem (10 minut)  

Učenci izmerijo obseg lipe tako, da drevo objamejo. Poiščejo letnico na kužnem znamenju.   

Vrnemo se na mesto pred pokopališčem.  

 

Posnemi identično fotografijo (20 minut)  

Učencem pokažem fotografijo, ki je nastala v šestdesetih letih preteklega stoletja v centru 

naselja. Pogovorimo se o tem, kaj vidijo na fotografiji, kakšno je vreme, kateri letni čas, o čem 

se pogovarjata gospe na fotografiji …. Poiščemo mesto, od koder je bila posneta fotografija, in 

ugotovimo, kaj vse se je spremenilo. Ena izmed hiš izstopa. Hišo poimenujemo in učencem 

predstavim Ivana Hribarja.  

Povem jim, da bodo danes oni fotografi in naj se postavijo na mesto, od koder je fotograf posnel 

fotografijo in poskušajo narediti čim bolj podobno fotografijo. Vsaka skupina dobi svojo na 

velikem listu posneto fotografijo iz 60-ih let preteklega stoletja in delo se lahko prične. Po 

koncu fotografiranja pospravijo telefone in vrnemo se v razred. 

 

Analiza v razredu (25 minut)  

Po malici z učenci primerjamo fotografijo centra naselja iz šestdesetih let in fotografijo, ki so 

jo posneli danes. Preverimo, kako dobro jim je šlo. Ugotovimo, kako se je kraj spremenil oz. 

kaj je danes drugače.  
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Nato stresemo vsebino vrečke, »najdbe« današnjega časa na tla in glede na vsebino sklepamo, 

kdo so prebivalci tega kraja oz. kaj nam o njih povedo predmeti na tleh, kakšno je njihovo 

življenje in kakšne navade imajo. 

 

Pogovorimo se tudi o tem, kaj se jim je danes najbolj vtisnilo v spomin, kaj novega so izvedeli, 

katera aktivnost jim je bila najbolj všeč. Povprašam jih tudi, kam bi danes popoldan peljali 

starše, če bi jim morali predstaviti kulturne znamenitosti in kaj bi jim o teh znamenitostih 

povedali. S tem zaključimo spoznavanje kulturne dediščine v Cerkljah na Gorenjskem preko 

zgodovinskih virov.  

 

6 ANALIZA UČNE URE  
 

Sklop treh učnih ur sem strnjeno izvedla dvakrat z učenci 5. b in 5. c razreda. Za namen analize 

sem oba sklopa združila in ugotovitve oz. izjave učencev, ki odražajo potek učne ure, zapisala 

v analizi skupaj. Odgovore otrok sem zapisala tako, kot so bili izrečeni, večinoma v 

pogovornem jeziku v poševnem tisku v narekovajih.  

Učenci so se ob mojem prihodu v razred vidno veselili nekoliko drugačne učne ure 

družboslovja. Ko jih vprašam, kdo rad raziskuje zgodovino, dvigne roke slaba polovica razreda, 

ko vprašanje zastavim nekoliko drugače in jih vprašam, kdo rad posluša zgodbe o preteklosti, 

le dva učenca v obeh razredih ne dvigneta roke. Povem jim, da bodo danes zgodbe 

pripovedovali zgodovinski viri. Termin zgodovinski viri učenci poznajo in tudi brez večjih 

težav naštejejo različne zgodovinske vire, nekoliko več težav jim povzroča termin kulturna 

dediščina. Ko jih povprašam, kaj bi pokazali nekemu turistu, ki prvič pride v Cerklje na 

Gorenjskem, so polni idej. Naštevajo: »Spominski park, knjižnica, cerkev, spomenik Davorinu 

Jenku pred cerkvijo, mogoče bi šli gledal pokopališče pa kapelico, Petrovčevo hišo ali pa 

Borštnikovo hišo, stoletno lipo.«  

Nato se učenci posedejo v krog in pred njimi je prva naloga. Učence poprosim, da zaprejo oči 

in razprejo dlani, v katere položim prvi zgodovinski vir. Vir nežno otipajo in medtem 

razmišljajo, iz česa je predmet narejen, kakšne oblike je, kdo ga je uporabljal in za kaj so ga 

uporabljali.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Prosenc Zemljič; magistrsko delo 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Učenci so z zaprtimi očmi otipali prvi zgodovinski vir. (vir: osebni arhiv)  

 

Ko učenci odprejo oči, odgovori kar dežujejo. Predmet je narejen iz »lesa, nekaj hrapavo je, iz 

kamna, gline, kašen tak namuckan blago, kovina.« Ima obliko »kot ena ponev, kot posodica, 

okrogel pa tako nekaj ven, oblika žlice, kakšno takšno sidro, kot kakšna taka svetilka, kot 

kladivo za meso ali nož za maslo, ena takšna žival, nekaj je bilo izrezljano, nekaj je imelo gor 

takšno polžkasto obliko, eno večjo luknjico je imelo.« Uporabljali so ga »vsi, mame, otroci, 

ljudje nekoč, pa mogoče še danes.« Zgodovinski vir so uporabljali »za jest, da si notr pihnu, pa 

da je zažvižgalo.«  

Učenci so se odlično odzvali, prav vsi so ves čas mižali in prav vsi so uspeli vtise obdržati zase 

do trenutka, ko so lahko odprli oči. Njihovo sodelovanje in zagretost me je prijetno presenetila 

in uvodna motivacija je v celoti uspela.  

 

Ko pokažem oljenko, prvi zgodovinski vir, razberem presenečenje na njihovih obrazih. »A že 

vem, piščal je,« reče učenec. Poskusim zapiskati, a ne gre, potem ena izmed učenk reče: 

»Svetilka je,« nek učenec pa doda: »Pol so pa čez ta veliko luknjo dali vrvico, pa so jo zakurili, 

pa je gorela kot sveča.« Razložim, da so oljenko uporabljali Rimljani, kakšen pomen je imela 

in da so oljenko našli tam, kjer je danes dom Taber. »O pa ja,« slišim. Na mestu današnjega 

doma upokojencev je bilo nekoč rimsko grobišče. Zato so učenci prepričani, da nas pot najprej 

vodi »v dom Taber,« »ne ne, to je predaleč,« »v knjižnico gremo, ker je tam muzej.«  Le pri 
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mojem vprašanju, komu je posvečen muzej, v razredu zavlada tišina, zato zaključim, da bomo 

odgovorili na to vprašanje, ko bomo tam. 

Z učenci ponovimo še pravila dela na terenu, posebno pozornost namenimo varnosti. Učenci 

zelo dobro poznajo pravila, ki jih samostojno naštejejo: »Hodimo v koloni v paru,« 

»upoštevamo navodila,« »ne smetimo,« »poslušamo,« »se kulturno obnašamo,« »ne kričimo,« 

»smo tiho in poslušamo, kaj učiteljica govori,« »cesto prečkamo čez prehod za pešce,« in » smo 

skupaj ves čas.« Učenci se odpravijo v garderobo in pripravijo na odhod iz šole. S seboj 

vzamejo tudi mobilne telefone, ki jih bodo uporabili zgolj proti koncu dela na terenu, zato 

ponovimo še pravila uporabe mobilnih telefonov.  

Po kratkem sprehodu vstopimo v muzej in učenci poiščejo oljenko. Kaj hitro ugotovijo, da je 

muzej posvečen »Rimljanom,« »ker so živeli v Cerkljah.« Eden izmed učencev se obrne k eni 

izmed vitrin, kjer je fotografija arheologov med izkopavanjem in razloži, kako vemo, da so 

živeli tukaj: »Zato, ker so arheologi brskali in odkrili predmete, ki so jih nekoč uporabljali 

Rimljani.«  

Pogovorimo se še, zakaj je pomembno, da so ti predmeti v vitrinah in tudi tokrat učenci aktivno 

sodelujejo: »Da jih ne bi kdo odnesel,« »da se ne bi zlomili,« »da se jih ne dotikamo,« »da jih 

ne bi uničevali.« Arheološke najdbe so v muzeju zato, »da bi tudi drugi videl, kakšni so bili 

Rimljani,«  »da se kaj naučimo,«  »da vemo, kako so živeli včasih.« 

Na steni učenec opazi sliko in spontano reče: »Zakurl ga bojo.« Ogledamo si sliko in povem 

več o obredu pokopavanja in pridatkih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Ogled muzeja, posvečenega Rimljanom. (vir: osebni arhiv) 
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Mrtvim so v grob položili kovanec, »da si je lahko kaj kupil.« Povem, da so mrtve pokopavali 

tako, da je grobišče in naselje ločila reka. »A, vstopnino so morali plačat,« slišim eno izmed 

učenk. »Zraven njih so pokopavali tudi njihove stvari in denar, potem so pa te predmete 

uporabljali naprej,« razloži eden izmed učencev. Pogovorimo se o verovanju Rimljanov in 

učenci poiščejo brodarja podzemlja, ki je upodobljen na informacijskem panoju. 

Tako smo rešili prvo nalogo, zato učencem pokažem drugi zgodovinski vir. To je po mnenju 

učencev: »verižica,« »značka, ziher od kakšnega gasilca,« »za 10 let dobiš eno značko,« »od 

vojaka,« »Julija Cezarja,« »policaja, ki je rešil kakšen zločin,« ali pa »značka, k si jo tja dajo,« 

pokaže na prsi eden zmed učencev.   

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Drugi zgodovinski vir, križec za posebne zasluge v rokah enega izmed učencev. (vir: 

osebni arhiv) 

 

Medaljo po mnenju učencev dobiš: »Če nekaj pomembnega narediš,« »zmagaš,«  »dobim 5 v 

šoli,« »na primer če si bil pri gasilskih poveljnikih, pa če si res kaj dobrega naredil,« »dobil jo 

je  kakšen, ki je kaj zelo dobrega naredil, kot na primer Borštnikov prstan,« »dali so jo centuriju, 

vodji legij,« »kot Prešernovo priznanje.«  

Razložim, da je to križec za posebne zasluge in je namig na naslednjo kulturno dediščino, kjer 

se bomo ustavili. Gremo »k gasilcem,« »ne, ne, ne, v spominski park, ker so tam pomembni 

možje in ziher jo bo imel kdo pripeto.«  

Predno zapustimo muzej in se odpravimo v spominski park, jim predstavim še izziv »sodobni 

arheolog.« Glede na »najdbe« ob poti bomo kasneje sklepali, kdo so ljudje, ki živijo na tem 

območju. Vsi učenci so želeli sodelovati, zato se dogovorimo, da izziv opravijo v skupinah. 

Formiram skupine po 5 učencev. 
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V spominskem parku mi učenci izročijo vrečko, v katero so kot sodobni arheologi pobrali vse, 

kar so našli na tleh, kot smo se predhodno dogovorili. Učenci takoj opazijo kip, ki ima na prsih 

pripet križec za posebne zasluge. Eden izmed učencev opazi, da ima moja replika v sredini 

zapisani črki FJ, zato so iskali kip s tema dvema začetnicama. Ko omenim Franca Jožefa I., 

avstrijskega cesarja, eden izmed otrok reče: »A on je imel pa takšne brke, kot tale Vavken, a 

ne?« Predstavim življenje Andreja Vavkna in ko omenim, da je v vas prišel poučevat otroke, 

učenec nekoliko presenečeno vzklikne: »Ampak zato že ni dobil medalje!« Povem, na katerih 

področjih je deloval in kako sta se srečala z  avstrijskim cesarjem Francem Jožefom I., ki mu je 

kasneje podelil zlati križec za posebne zasluge. Učenci se še enkrat zazrejo v podobo Andreja 

Vavkna in si predstavljajo, kakšen učitelj je bil: »Strog,« »strašen,« »imel je rad otroke,« »bil 

je zelo brihten,« »s šibo je tepel otroke,« jaz, kot učenec pa bi bil v razredu »resen,« »zadržan,« 

»tiho bi bil.«  

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Učenci so v spominskem parku z lahkoto našli kip, ki ima na prsih pripet križec za 

posebne zasluge. (vir: osebni arhiv) 

 

Nato predstavim naslednja dva zgodovinska vira, ki sta med seboj povezana. Prvi je rdeča 

opeka. Zakaj? »Od ene cerkve,« »hiše, saj so vse hiše iz opeke,«  »gremo gledat eno posebno 

hišo.« Še naslednji namig. Razdelim kovance za 10 centov, učenci si ga ogledujejo in ugotovijo, 

da piše na njem Slovenija in da je na kovancu »ena katedrala.« Pokažem še povečavo kovanca, 

kjer preberejo napis katedrala svobode. »Ta zgornji del je tako, kot kip pred cerkvijo,« slišim 

učenko, drugi učenec doda: »A misliš spomenik Davorinu Jenku, ki ga je zgradil Jože Plečnik?« 

Učenec pove, da je vse to izvedel na veseli šoli, da je na kovancu Katedrala svobode, »tak vrhnji 

del, tak stožec pa imamo pred cerkvijo.« Pokažem še sliko ljubljanskega NUK-a. »To smo pa 

videli v Ljubljani letos,« (učenci so si v začetku letošnjega leta na kulturnem dnevu ogledali 

središče Ljubljane), »pa Plečnik je zgradil knjižnico.« Eden izmed učencev pa še doda: »Zdaj 
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pa vem, kako sta povezana kovanec in opeka.« In še komentar učenke: »Samo mal moramo 

razmišljat, pa sploh ni težko.« 

Najprej se ustavimo pri vodnjaku, posvečenemu Davorinu Jenku. Ogledamo si kip Davorina 

Jenka in povprašam jih, zakaj ima Davorin Jenko spomenik v Cerkljah. »Skladatelj je bil,« 

»pesmi je pisal,« »doma je bil v Dvorjah, tam kjer je picerija,« so razmišljanja učencev. 

Učencem predstavim naslednjo nalogo. V  že prej formiranih skupinah bodo interpretirali dve 

kitici njegove pesmi. Vsaka skupina dobi list s pesmijo. Eden od učencev me še pred začetkom 

dela v skupini vpraša, če ni Davorin Jenko skladatelj in razloži, da ne more opraviti naloge, ker 

ne pozna melodije pesmi. Njegova sošolka medtem glasno vzklikne: »Jaz že imam eno idejo!« 

Ko ostale spomnim, da na radijskih postajah ne poslušajo samo zborovske glasbe in da so 

glasbene preobleke lahko zelo različne, tudi njih pridobim na svojo stran. Interpretacije so zelo 

zanimive. Dve skupini zapojeta pesem na originalno melodijo, v drugi skupini dva člana 

recitirata, ostali trije igrajo zgodbo pesmi, dve skupini pesem odrepata. Ena skupina se je pesem 

v nekaj minutah naučila na pamet, tako da vsak član skupine pove  po eno vrstico. Ena skupina 

pa uprizori, kako Jenko hodi po Dunaju in razmišlja o nastanku pesmi. Tudi pri tej nalogi so 

bili učenci po prvi zadregi takoj pripravljeni za delo in interpretacije pesmi so bile zelo 

raznolike in zanimive, učenci pa so pokazali veliko mero iznajdljivosti in samostojnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Priprava na interpretacijo pesmi Davorina Jenka Lipa zelenela je pred vodnjakom, 

posvečenim Davorinu Jenku. (vir: osebni arhiv) 
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Že stojimo pred vhodom na pokopališče, v roki imam rdečo opeko in z učenci se prepričamo, 

da je Plečnik pri gradnji lope mrliške vežice uporabil tudi rdečo opeko. Izberem 4 učence, ki se 

dotaknejo različnih materialov, iz katerih je narejena lopa pri mrliški vežici. Skupaj poiščemo 

tudi nagrobnik, posvečen Andreju Vavknu. Slišim komentar učenca: »Kako zanimivo, Plečnik 

se je res znajdu, mu ni bilo treba tolk zidat,« in pa: »Tole je pa vse krivo.« Pogovorimo se tudi 

o estetski vrednosti nekega umetniškega dela in še enkrat si ogledamo sliko Narodne in 

univerzitetne knjižnice, kjer je Plečnik prav tako uporabil različne materiale. »A ja, saj to je pa 

kar lepo,« zaključi eden izmed učencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Učenci se dotikajo različnih materialov, iz katerih je narejena lopa mrliške vežice in 
poiščejo nagrobnik Andreja Vavkna. (vir: osebni arhiv) 

 

Vrnemo se pred vhod pokopališča, kjer učenci nimajo pred očmi mozaika, ki je na osrednji 

vhodi lopi in se pogovorimo o naslednjem zgodovinskem viru. Potresem manjšo vrečo z 

zanimivo vsebino: »Kovaci so,« »kamenčki,« »frnikule,« »nekaj majhnega.« Stresem iz vreče 

na tla: »Lego kocke,« »kakšno milo,« »karamele,« »bomboni,« »tist k imajo v bazenih,« 

»ploščice,« »keramika,« »barvo steklo,« »za stekla, ki so v cerkvi sestavljat.« Ko učenci primejo 

male koščke v roke, ugotovijo, da so to keramične ploščice. Ko slišijo termin mozaične 

ploščice, reče eden izmed učencev: »Mozaik pa vem, kje je. V cerkev gremo, tam je polno 

umetnin.« Dogovorimo se, da bodo učenci najprej preverili, če morda ni mozaik viden že od 

zunaj.   
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Slika 40: Zgodovinski vir, mozaične ploščice, v rokah enega izmed učencev. (vir: osebni 

arhiv) 

 

Zelo hitro najdemo mozaik in eden izmed učencev samostojno pove legendo, ki razloži, kako 

so Cerklje dobile ime. Skupaj poiščemo še letnico pričetka gradnje cerkve in ugotovimo, koliko 

časa so jo gradili. Prva letnica, ki jo učenci najdejo na tleh pred glavnim vhodom, je letnica 

1954. Izračunamo, koliko bi bila stara cerkev, in se vprašamo, če so cerkev gradili v časih, ko 

so bili njihovi dedki in babice stari približno toliko, kot oni danes. Učenci ugotovijo, da nekaj 

ne bo držalo in skupaj ugotovimo, da letnica označuje leto izgradnje lope pred cerkvijo, ko je v 

Cerkljah ustvarjal arhitekt Jože Plečnik. Medtem eden izmed otrok opazi rimske številke, ki so 

v besedilu nad vhodnimi vrati cerkve izpisane rdeče. Učenci takoj začnejo klicati sošolko: 

»Ajda, Ajda pozna rimske številke, bo ona povedala.« Skupaj razvozlamo letnico, zapisano z 

rimskimi številkami in poiščemo še letnico začetka gradnje cerkve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Učenci preko mozaika na osrednji lopi cerkve razvozlajo, kako so Cerklje dobile 

ime. (vir: osebni arhiv) 
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Učenci so na tej točki začeli zgubljati koncentracijo, kar smo predvideli tudi v pripravi, zato 

sledi aktivnost, kjer so prav vsi učenci ves čas aktivni. Preko zgodb, ki so jih zapisali 

posamezniki, bomo spoznali zelo specifičen zgodovinski čas. Učenci bodo predstavili zgodbe, 

povezane z vaško lipo in kugo. Vsaka skupina je dobila svojo zgodbo, ki nam jo bo zaigrala s 

pomočjo igre vlog, ostali pa bodo ugibali, kaj se je dogajalo. Pogovorimo se o pravilih 

pantomime in učenci pričnejo z delom v že prej določenih skupinah. Skupine si poiščejo prostor 

tako, da ne motijo drugih. Zgodbe imajo različno težavnostno stopnjo, vse pa poskušajo biti 

čim bolj konkretne. Nekateri učenci so na začetku potrebovali nekoliko več spodbude, zato smo 

skupaj interpretirali nekaj delčkov zgodbe in kaj hitro so dobili polno idej za nadaljevanje. 

Učenci so imeli približno 5 minut za pripravo zgodbe in kar težko jih je bilo ustaviti. Nato so v 

igri vlog skupine ena za drugo predstavile svojo zgodbo, ostali učenci pa so poskušali ugotoviti, 

kaj se je dogajalo v zgodbi. Po ugibanju je član skupine, ki je igrala, predstavil zgodbo in kar 

nekajkrat smo se pošteno nasmejali. Na začetku ugibanja učencev med igranjem zgodbe niso 

imela prav veliko skupnega s predstavljeno zgodbo, kaj hitro pa so ugotovili skupni temi zgodb 

in ugotavljanje, kaj se je dogajalo v zgodbi, je bilo veliko lažje. Zgodbe predstavljam v prilogi.  

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Učenci so s pomočjo igre vlog predstavili zgodbe o lipi in kužnem znamenju. (vir: 

osebni arhiv) 

 

Nato smo se odpravili še do lipe in kužnega znamenja. Nekajkrat so uporabili izraz stoletna 

lipa, zato sem poseben poudarek namenila starosti lipe, ki je stara že skoraj 400 let in slišala 

razmišljanja kot: »To je pa potem res staro drevo,« »A je možno, da že tolk časa raste?« »Samo, 

da je ne bo kdo požagal.«  Učenci so spontano, še pred našo načrtovano nalogo, želeli objeti 

drevo in izmeriti obseg lipe s pomočjo števila učencev, ki objemajo lipo. Ugotovili so, da drevo 

lahko objame 7 dečkov in 11 deklet. Poiskali smo tudi letnico na kužnem znamenju in kot je 

rekel eden izmed učencev: »Samo če res dobro pogledaš, potem jo pa vidiš.« 
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Slika 43: Lipo objame 11 deklic ali 7 dečkov.  

(vir: osebni arhiv) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 44: Na kužnem znamenju smo poiskali zapisano letnico. (vir: osebni arhiv) 

 

Vrnili smo se na mesto pred pokopališčem in  predstavim jim še zadnji izziv, to je fotografijo 

posneto v šestdesetih letih preteklega stoletja. Pogovorimo se o tem, kaj vidijo na sliki. Učenci 

naštevajo: »Vodnjak, Hribarjevo vilo, oblake, gore, cesto, travo, pa klopco pred vodnjakom, ki 

je zdaj ni.« Kateri letni čas je: »Poletje,« » ne, jesen je, ker listje pada dol,« »Topel dan je, ker 

sta dve gospe v kratkih rokavih.« O čem se pogovarjata? »O fantih,« »o vremenu,« »Kaj sta 

pozabili kupit v trgovini,« »mogoče sta sosedi.« 

Z učenci se odpravim na mesto, kjer je bila posneta fotografija in učenci v skupinah poskušajo 

s telefoni posneti identično fotografijo. Še pred tem se še enkrat pogovorimo o varnosti. Ker je 
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za identično fotografijo potrebno stopiti na pločnik, sem predvidela tudi, da bo kdo od učencev 

želel stopiti na cesto, zato še enkrat posebej poudarim, da pod nobenim pogojem nihče ne stopa 

s pločnika na cesto. Z učiteljico spremljevalko poskrbiva za varnost ob izvajanju. Učenci takoj 

najdejo pravo mesto, od koder je bila posneta fotografija, v trenutku sta dve dekleti na mestu, 

kjer sta nekoč stali gospe, ujeti na fotografiji, in učenci odlično sodelujejo. Eden slika, drugi 

preverja podrobnosti na prvotni fotografiji in delo v skupini pri slikanju se izkaže kot zelo dobra 

ideja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45: Učenci v skupinah odlično sodelujejo, saj vsak želi posneti najbolj identično 

fotografijo. (vir: osebni arhiv) 

 

S tem je bil del učne ure na terenu zaključen in vrnili smo se v razred. Po malici smo nadaljevali 

še z analizo posnetih fotografij, zato sem čas malice izkoristila za prenos fotografij iz njihovih 

telefonov na računalnik.  
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A še pred analizo fotografij smo pogledali, kako smo se odrezali kot sodobni arheologi. Kaj vse 

smo našli ob poti? Glede na »najdbe« lahko sklepamo, da na tem območju živijo ljudje, ki »vsi 

uporabljajo čudne male zvitke.« »Zakaj?« »Ker smo jih našli res veliko.« Zakaj pa jih 

uporabljajo: »To bi pa morali še raziskat.« Učenci glede na najdbe ugotovijo tudi: »Da olupki 

od pomaranč niso užitni,« »da uporabljajo res ogromno plastike,«  »da je plastika res odličen 

material, saj se res dolgo ohrani,« »da ljudje očitno vse zavijejo v plastiko, saj je je ogromno,« 

»da uporabljajo tudi neke zelo majhne zvitke, ki jih ne porabijo do konca.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 46: Najdbe »sodobnih arheologov.« (vir: osebni arhiv) 

 

Analizirali smo še, kako dobro nam je uspelo posneti fotografijo. Učenci so bili s posneto 

fotografijo ene izmed skupin, ki sem jo projecirala na veliko platno, zadovoljni in iskanje razlik 

se prične.  

»Zdaj je gostilna, prej je pa ni bilo, no drugačna je kot prej.« »Pa na tisti stavbi od gostilne kar 

zunaj sušijo obleke.« »Pa luči so, tiste za javno razsvetljavo na naši fotografiji.«  »Telefonskega 

kabla na novi sliki ni.« »Pa danes je polno avtomobilov.« »Cesta je drugačna, prej je bila ožja 

pa asfaltirali so, na sliki ki smo jo posneli danes je črta.« »Stebrički so bili na pločniku, klopce 

danes ni več.« »Zadaj je ena hiša, zdaj je pa ni več, verjetno so jo podrli.« »Pa polno prometnih 

znakov in tabel je danes.«  »Gore so ful temnejše, pa oblaki so, pa tudi zastave so pred hišo.« 

»Drevo letos še nima listov.« »Pa drugače meče senco drevo, zato je mogoče bila ta stara 

fotografija posneta popoldan, mi smo jo pa dopoldan posneli.« »Na Hribarjevi vili so pa balkon 

pobarvali, okna so drugačna, pa tiste hiše, ki se je čisto tiščala zraven ni več.« 
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Pričakovali smo, da bodo učenci lažje opazili razlike, ko bodo stali na trgu pred cerkvijo z že 

posneto starejšo fotografijo v roki. Izkazalo pa se je, da so veliko lažje opazovali in primerjali 

fotografiji, ko sem obe projicirala na platno v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47 (zgoraj): Fotografija Cerkelj na Gorenjskem, posneta v šestdesetih letih preteklega 

stoletja. (vir: Plečnikova hiša)  

Slika 48 (spodaj): Fotografija, ki je nastala med učno uro in posnema fotografijo, posneto v 

šestdesetih letih preteklega stoletja. (vir: osebni arhiv) 
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Pogovorili smo se še, kaj se jim je danes najbolj vtisnilo v spomin in učenci so omenili: »Da so 

Rimljani bili pri nas,« »da sem v rokah držal oljenko,« »da smo lahko igrali pantomimo,« »da 

je lipa stara 400 let,« »da smo slikali s telefonom,« »da je danes veliko svari drugače, kot 

nekoč,« »da je učitelj dobil medaljo,« »da smo objemali drevo,« »da sem se spremenil v 

Davorina Jenka, ki se je sprehajal po Dunaju,« »da so na cerkvi lilije,« »kovanec, ki je res 

poseben, do zdaj sploh nisem opazil tega.« Med naštetimi odgovori je bilo kar nekaj aktivnosti, 

ki so učence pritegnile, da so se nevede učili na njim zabaven način in posledično tudi veliko 

zapomnili.  

 

Pogovorili smo se še, kaj so danes novega izvedeli in učenci so odgovarjali: »Da imamo muzej 

v Cerkljah,« »da je bil v Cerkljah tudi arhitekt Plečnik,« »da mozaik govori zgodbo o imenu 

Cerkelj,« »da imamo zares staro lipo,« »da je bila kuga tudi v Cerkljah, pa da so ljudje tudi 

tukaj umirali.« 

 

S tem smo zaključili spoznavanje kulturne dediščine v Cerkljah na Gorenjskem in z izvedbo 

dveh sklopov učnih ur na terenu smo zadovoljni, saj se je izkazalo, da smo izbrali prave 

zgodovinske vire, ki so pritegnili pozornost učencev. Hkrati smo izbrali tudi dovolj razgibane 

oblike dela, ki so učence pritegnile, da so se nevede učili na njim zabaven način in si posledično 

tudi veliko zapomnili, kar pa so tudi smernice sodobnega pouka družboslovja. 

 

Ob koncu analize učne ure dodajam še nekaj razmišljanj, ki so se mi in bodo morda v pomoč 

pri uspešnejši izvedbi dela na terenu tudi drugim učiteljem. zaznala sem nekaj pasti terenskega 

dela. Na nekaterih mestih je lahko precej hrupno (neposredna bližina ceste, tovornjak, ki je 

pobiral smeti, …), zato je treba vnaprej dobro premisliti, kako se lahko tem težavam, ko 

nastopijo, izognemo. Učitelj mora vedno tako dobro poznati kulturno znamenitost, o kateri 

govori, da je s hrbtom obrnjen stran od nje in ima ves čas očesni stik z učenci, ne da bi se pri 

tem obračal. S tem zagotovimo, da nas vsi učenci dobro slišijo. In nenazadnje - odkrivanje 

kulturne dediščine nikoli ne sme biti golo razlaganje, temveč za udeležence ves čas zanimivo 

raziskovanje.  
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7 ANALIZA VODENIH INTERVJUJEV S POSAMEZNIKI 
 

Opravili smo vodeni intervju z osmimi posamezniki (s štirimi učenci iz 5. b razreda in s štirimi 

učenci 5. c razreda) po delu na terenu. Odgovore učencev, pri čemer uporabljamo moško obliko 

tudi za učenke, smo združili in zapisali ugotovitve. Tudi tu odgovore zapisujemo, kot so jih 

podali učenci, večinoma v pogovornem jeziku v poševnem tisku v narekovajih. 

 

V prvem vprašanju smo učence poprosili, naj povedo, kaj novega so danes izvedeli o svojem 

domačem kraju. Vprašanje je bilo odprtega tipa, učence nismo omejevali le z enim odgovorom, 

temveč so prosto naštevali in le eden izmed intervjuvanih učenec je odgovoril z: »Poznala sem 

vse stvari, ki smo si jih ogledali.« Trije učenci so na novo spoznavali oljenko in uzavestili, da 

si lahko predmete, ki so jih nekoč uporabljali Rimljani, ogledamo v muzeju v Cerkljah na 

Gorenjskem. Trije učenci so danes prvič opazili mozaik na osrednji lopi cerkve in po ogledu 

mozaika z jim povezali tudi zgodbo o nastanku imena Cerklje. Tri učence je presenetilo dejstvo, 

da kužno znamenje in lipa stojita v kraju že skoraj štiri stoletja, štiri učence pa je presenetilo 

eno izmed del arhitekta Jožeta Plečnika. Enega učenca pa je presenetilo dejstvo, »da je bil 

avstrijski cesar tudi v Cerkljah.«  

Nihče izmed učencev ni omenil kot novost spominski park, ki je v neposredni bližini šole in ga 

učenci nezavedno opazijo vsak dan ob prihodu in odhodu iz šole.  

 

Tabela 1: Novosti, ki so jih učenci izvedeli o domačem kraju. 

»Prvič sem videla oljenko, prej sem poznala samo eno vrsto (stekleno svetilko z ročajem, ki 

jo ima moja babi doma), pa v muzeju sem videl, da so že Rimljani poznali toliko stvari, ki jih 

imamo tudi mi danes.«  

»Prej še nisem poznal oljenke, sem že slišal zanjo, zdaj sem jo pa bolj spoznal.« 

»Prej nisem vedela, da so to oljenko najdel  tam kjer je danes dom Taber, pa da imamo v 

Cerkljah muzej posvečen Rimljanom.« 

»Nisem vedel da lilije na cerkvi spominjajo na tri cerkve, ki so stale nekoč tukaj.«  

»Danes sem prvič videl mozaik, prej sploh nisem vedel, da je na cerkvi mozaik, kar je res 

čudno, saj vsak dan hodim mimo cerkve peš domov.« 

»Danes sem izvedel, zakaj je tisti mozaik na cerkvi.« 
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»Prvič sem videla letnico na kužnem znamenju, samo moraš res dobro gledati, da jo najdeš.«  

»Da se je tista pantomima, ki smo jo igrali, zgodila pod tisto lipo, ki je stara 400 let.«  

»Da je lipa stara 400 let in ne 100 let, kot sem mislila. To je pa zelo velika razlika.« 

»Nisem vedela, da je Plečnik delal tudi v Cerkljah. Do zdaj sem misila, da je delal samo v 

Ljubljani.« 

»Da je spomenik Davorina Jenka pravzaprav Plečnikovo delo od katedrale.«  

»Nisem vedel, da so Plečnikove vežce zgrajene iz toliko različnih materialov. On se je res 

znajdel, zdaj bi tudi jaz lahko bil zidar.«  

»Nisem vedel, kje so Plečnikove vežice.« 

»Da je bil avstrijski cesar tudi v Cerkljah in ker je Andrej Vavken  veliko delal na slovenskih 

tleh, je pač cesar preračunal, da si zasluži medaljo.«   

 

Delo na terenu je bilo razgibano, v učni pripravi pa smo zajeli številne oblike dela. Učence smo 

povprašali, katera aktivnost jim je bila najbolj všeč in dobili smo skoraj enoglasne odgovore. 

Kar 6 od 8 učencev je igro vlog označilo za najljubšo aktivnost. Med pripravo učne ure smo 

igro vlog izbrali kot popestritev, saj poleg zabave zvišuje motivacijo in učencem daje možnost 

aktivnega učenja. V tabeli navajam razloge, zakaj so igro vlog učenci postavili na prvo mesto.  

Poleg igre vlog, je kot najljubšo aktivnost eden izmed učencev omenil še razvozlavanje rimskih 

števil, drugi pa fotografiranje domačega kraja. Tudi njune odgovore navajam v tabeli.   

 

Tabela 2: Aktivnosti, ki so bila učencem najbolj všeč.   

»Igrca, ki smo jo igrali, da pač vidiš kakšno je bilo življenje takrat, ko je razsajala kuga, da 

ni bilo lahko, pa da je bilo treba pazit, da se nisi okužil. Igral sem zgodbo, kako se je po 

mestu razširil glas, da razsaja kuga in so zaprli vrata. Notri so spustili samo tiste, ki so imeli 

pismo, da so zdravi, pa mestni vratar je bil ful živčen. Pa tudi jaz sem bil živčen, ker sem 

igral vratarja.« 

»Bilo je zabavno, ker imam rada delo v skupini, so bile zanimive teme. Jaz sem igrala zgodbo, 

ko so se pomembni možje zbirali pod lipo. Če bi se danes pogovarjali pod lipo, bi bile sigurno 

vmes tud ženske, ne samo pomembni fantje, pa pogovarjali bi se o denarju.« 

»Rad imam pantomime in sem zelo dober v tem. Pravijo, da sem dober igralec, zato sem še 

posebej užival.« 
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»Zato, ker smo sami igrali, pa malo smo se zmotili, pa na začetku je bilo težko igrat, pol pa 

nič več.« 

»Zgodba pantomima, ker so se te zgodbe na nekaj navezovale. Jaz sem bil kmet, ki sem imel 

kobilo, ki je imela poškodovano nogo. Potem sem pa poklical šoferja, ki je bil tudi zdravnik, 

potem je pa prišel sosed n mi razložil, da naj obvijem rano z lipovimi vejami, ki jih namakam 

v mleku in bo ozdravela. To je bila zelo zanimiva zgodba, samo če si bom zlomil roko, sigurno 

ne bom probal, če se res lahko pozdravi z lipo.« 

»Ko smo delali pantomimske zgodbe, ker smo se malo zabavali, smo preizkušali svoje 

sodelovanje, se probali potrudit in predstavit zgodbo ostalim.«  

»Ko smo morali razvozlat, katera številka je zapisna z rimskimi številkami. Rimske številke 

sva v 2. razredu s prijateljico malo raziskovale, pa sva se jih naučile. Še zdaj jih znam, drugi 

pa še ne.«  

»Ko smo poskušali najbolj natančno slikat. Zato, ker sem lahko uporabil mobilni telefon v 

šoli, pa mami bom danes dal isto nalogo. Me prav zanima, če bo tako dobra kot mi.«  

 

Učence so aktivnosti pritegnile, ker je bilo to »nekaj novega, kar še niso počeli v šoli,« na koncu 

pa so tudi izrazili željo, da bi večkrat lahko šli iz razreda in se učili drugače. Eden izmed 

učencev me je malo skeptično pogledal in vprašal: »Pa saj smo se danes učili, a ne?« 

 

Učence smo povprašali tudi, kateri zgodovinski vir je najbolj pritegnil njihovo pozornost. 

Ponovno so lahko izbrali le enega, pri čemer so morali svojo izbiro tudi utemeljiti.  

Na prvo mesto so učenci presenetljivo postavili zgodbe o lipi in kužnem znamenju. 

Domnevamo, da so po igranju in interpretiranju zaigranih zgodb preko igre vlog  te razvnele 

njihovo domišljijo in so komaj čakali, da se lipi tudi približajo. Očitno je to mogočno drevo, ki 

ga učenci, ker leži malo odmaknjeno, ne srečujejo vsak dan, pustilo močan vtis. Podrobnejše 

občutke učencev ob lipi zapisujem v spodnji tabeli.  

Ko smo pripravljali učno uro, smo razmišljali, da bi zaradi preobsežnosti terenskega dela morda 

izpustili mozaik, vendar smo ga zaradi sporočilnosti vseeno pustili in poskušali raje razgibati 

učno uro. Odločitev, da smo mozaik kot zgodovinski vir vseeno ohranili, se je izkazala za pravo, 

saj se je mozaik najbolj pritegnil dva učenca. Dvema učencema se je najbolj vtisnil v spomin 

zgodovinski vir, uporabljen pri uvodni motivaciji, to je oljenka. 
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Tabela 3: Razlogi, zakaj je bil učencem najbolj všeč izbrani zgodovinskih vir.  

»Tak ful širok, pa tudi bolj hrapava je bila lipa, pa se mi res zdelo, da je to ena od 

znamenitosti. Prej sem mislila, da je 100 let stara.«   

»Lipa mi je bila najbolj všeč, zato ker imam rada taka mogočna drevesa. Všeč mi je bila, ker 

se mi zdi zelo edinstvena.« 

»Sploh nisem vedel, da je lipa stara 400 let, pa da jo mora objet 11 punc ali pa 7 fantov, pa 

da so umirali takrat ljudje, ki so imeli kugo.« 

»Tako majhnih in pisanih ploščic še nikoli nisem videl, pa tudi tistega mozaika nisem nikoli 

opazil.« 

»Mozaik je pač ful redka stvar in ga je težko narest, pa iz toliko majhnih koščkov je narejen, 

da se moraš res potrudit.« 

»Najbolj sem si zapomnil oljenko, pa kako smo jo tipali, pa vsi smo bili tiho. Sploh nisem 

vedel, kaj to je, ko sem odprl oči, sem ugotovil, da takšne stvari še nisem videl, pa da zgleda 

dobro, praktično.«  

»Ko smo v razredu tipali, mi je zelo všeč, da lahko tipam, pa da ne gledam in ugibam. Tega 

še nikoli nismo počeli v šoli in je bilo zelo zabavno.« 

»Najbolj mi je bil všeč kovanec za 10 centov, ker je na njem katedrala svobode, ki ji je 

zasnoval Plečnik. Škoda, da je ni tudi v resnici naredil.«  »Kako pa veš to?« »Ja v Pilu sem 

prebral pa pri Veseli šoli smo se pogovarjali o tem.«  

 

 

Po končani učni uri nas je tudi zanimalo, kaj bi učenci pokazali svojim vrstnikom iz drugih 

krajev, če bi jim morali predstaviti kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem. S tem smo 

preverili ustreznost izbranih atraktivnosti in predvsem pomembnost kulturne dediščine v očeh 

učencev 5. razreda. Hkrati nas je zanimalo tudi, če lahko pozitivno vplivamo na dojemanje 

kulturne dediščine pri učencih 5. razreda.  

Kar šest od osmih učencev je omenilo, da bi svoje vrstnike peljali v Petrovčevo hišo pogledat 

muzej, za lipo in kužno znamenje pa so se odločili štirje od osmih učencev. Dva učenca bi svoje 

vrstnike peljala do cerkve, dva učenca do cerkve, dva učenca pa bi se s svojimi vrstniki ustavila 

v spominskem parku. 
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Tabela 4: Kulturna dediščina, ki bi jo učenci pokazali svojim vrstnikom.  

»Pokazal bi jim ljudi, ki so kopali. Pa pokazal bi, kaj so vse našli, lonce pa tisto.«   

»Pokazal bi jim najdbe, ki so jih našli na območju današnjega doma za ostarele.«  

»V muzeju bi jim pokazal posode, šefle, oljenke. Predmeti govorijo kako so drugače delali 

stvari, pa s čem so si razsvetljevali.«   

»Razkazala bi jim najbolj zanimiv muzej.«  

»Notri so originali arheoloških najdb.«  

»Da so v vitrinah zelo stare najdbe in da se jih ne smemo dotaknit.« 

»Povedala bi, da so se tam zbirali pomembni možje, da so razmišljali in se pogovarjali o 

pomembnih stvareh, pa da je spredaj kužno znamenje, ker so ga postavili, ko so premagali 

kugo.«  

»Tu so včasih umirali po hudi bolezni, pa da je bila lipa takrat še zelo mlada.«  

»Povedal bi jim, da si včasih zbežal kugi, le če si si kupil čevlje in tekel.«  

»Peljal bi jih do lipe, saj o njej vemo zelo malo, pa bi skupaj raziskovali.« 

»Pokazal bi jim mozaik na cerkvi, saj ima toliko majhnih pisanih delčkov.«  

»Pred cerkvijo bi jih peljal, pa jim pokazal, kdaj je bila zgrajena, pa letnico bi morali 

poiskat.« 

»Posebej bi jih opozoru na značko, ki jo do sedaj še nisem opazil. Ta gospod, ki ima kip v 

spominskem parku, je naredil veliko za našo vas Cerklje, ker je veliko del opravljal.«  

»Peljal bi jih v spominski park, da je Andrej Vavken veliko dobrega pa da je imel veliko 

poklicev, zato mu je pa avstrijski cesar podaril medaljo.« 

 

Iz odgovorov lahko zaključimo, da so učenci pred odhodom na teren slabo poznali kulturno 

dediščino kraja oz. o dediščini niso vedeli veliko. Držali smo se sodobnih smernic pri pouku 

družbe in z učenci odšli na teren, kjer so s pomočjo zgodovinskih virov raziskovali kulturno 

dediščino. Kot se zrcali v odgovorih, je ta pristop učence pritegnil, izbira zgodovinskih virov 

pa je bila dovolj pestra, saj so učenci v odgovorih omenili skoraj vse zgodovinske vire. Učenci 

so postali aktivni raziskovalci, jaz pa sem kot učiteljica le usmerjala njihovo raziskovanje. Kot 

dejavnost, ki jih je najbolj pritegnila, učenci omenjajo igro vlog, kjer so na sproščen in zabaven 

način lahko z ostalimi učenci v skupini predstavili svojo zgodbo. Kot ambasadorji kulturne 

dediščine bi tudi sami v svojo razlago vključili zgodbe in zgodovinska dejstva, ki so jih danes 

spoznali preko različnih dejavnosti in zgodovinskih virov.  
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8 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI  

 

V sklopu treh učnih ur na terenu smo spoznali kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem preko 

različnih zgodovinskih virov. V pomoč so nam bili  tako materialni kot tudi pisni, ustni in 

slikovni viri. Učenci so lokalno zgodovino spoznali preko oljenke, križca za posebne zasluge, 

slovenskega kovanca za 10 centov, rdeče opeke, mozaičnih ploščic, zgodb o kugi in lipi ter  

fotografije kraja, posnete v šestdesetih letih preteklega stoletja. Tako smo odgovorili na drugo 

raziskovalno vprašanje, kjer smo iskali zgodovinske vire, preko katerih lahko učenci 5. 

razredov odkrivajo zgodovino kulturne dediščine Cerkelj na Gorenjskem. 

 

Učenci so pri delu na terenu ves čas aktivno sodelovali. Pri tem smo jih ves čas spodbujali k 

samostojnemu iskanju odgovorov in razmišljanju. Kot dodatno motivacijo smo uporabili igro 

vlog, ki sodi med sodobne pristope poučevanja družboslovja. Preko sproščene igre smo pri 

učencih razvijali sposobnost za predstavo in vživljanje v ljudi in okoliščine. Tako so učenci 

samostojno raziskovali preteklost in spoznavali delček lokalne, pa tudi širše zgodovine. Pri 

učencih smo ves čas spodbujali mišljenje z opazovanjem, primerjanjem in sklepanjem, 

sposobnost samostojnega učenja in prehajali od že znanega k neznanemu. Prisluhnili smo 

učencem in njihovim idejam, saj je veliko bolj dragoceno razumevanje, ki ga postopno 

dograjuje vsak posameznik sam, kot pa preneseno znanje. V muzeju smo preko razstavljenih 

predmetov in predvsem ob rokovanju s predmetom, repliko oljenke, spodbujali aktivno učenje. 

Učenci so se na tak način spremenili v detektive in bili ponosni na svoje ugotovitve in odkritja. 

Izkoristili smo njihovo prirojeno radovednost in jim ves čas pripisovali aktivno vlogo pri sicer 

vodenem raziskovanju. Učence smo tudi pri raziskovalnem učenju poskušali navduševati, pri 

tem pa ves čas pazili, da raziskovalni problem ni bil preabstrakten. Tako smo dokazali, da 

učenci lahko aktivno sodelujejo pri odkrivanju preteklosti. S tem smo odgovorili na tretje 

raziskovalno vprašanje, kjer smo se spraševali, ali in na kakšen način lahko učenci med učno 

uro na terenu aktivno raziskujejo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem. 

Kot izziv pa smo vzeli tudi eno izmed zapovedi učitelja »navduševalca:« Če imaš rad učenje, 

se moraš učiti tudi sam.« Pred izpeljavo empiričnega dela magistrske naloge smo temeljito 

spoznali kulturne znamenitosti Cerkelj na Gorenjskem. Muzej, odprt pred dobrimi desetimi leti, 

posvečen Rimljanom, preseneča z najdbami grobišča in priča o naselitvi Rimljanov tudi na tem 

področju, v spominskem parku smo se posvetili bogatemu delu in življenju cerkljanskega 

učitelja, župana in vsestranskega gospodarstvenika Andreja Vavkna, ki ga je prepoznal tudi 
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avstrijski cesar Franc Jožef I. in mu za zasluge podelil zlati križec za zasluge. Svoje sledi je v 

Cerkljah pustil tudi arhitekt Jože Plečnik s postavitvijo vodnjaka, ureditvijo vhodnih lop pri 

cerkvi in preureditvijo mrliške vežice na pokopališču. Farna cerkev, postavljena v današnji 

podobi v 18. stoletju, pa poleg zgodb, ki jih skrivajo številne umetnine v notranjosti cerkve, z 

mozaikom na osrednji lopi pred cerkvijo pripoveduje tudi zanimivo zgodbo o nastanku imenu 

kraja. Lipa in kužno znamenje sta nas popeljali v čas kuge, fotografija osrednjega dela kraja 

posneta v šestdesetih letih preteklega stoletja pa priča o nenehnem spreminjanju in razvijanju 

kraja. Tako smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje in našli številne kulturne 

znamenitosti v Cerkljah na Gorenjskem, ki ponujajo bogat pogled v življenje posameznika in 

družbe v preteklih stoletjih na tem območju.  

 

Ob tem lahko zaključimo, da smo pravilno izbrali pot, po kateri smo na igriv, sproščen in 

učencem 5. razreda primeren način, predstavili kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem.  
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10 PRILOGE  

 

PRILOGA 1: Izjava staršev  

 

Spoštovani starši učencev 5. b in 5. c razreda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na 

Gorenjskem! 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključujem študij razrednega pouka z angleščino. V okviru 

magistrske naloge Odkrivamo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem z učenci 5. razreda bom 

izvedla učne ure na terenu. Vodstvo Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem je privolilo 

v samo izvedbo učne ure na terenu, sedaj potrebujem še vašo pomoč in dovoljenje, saj želim učno uro 

izvesti v razredu, ki ga obiskuje vaš otrok, ter jo za namen analize video posneti. Posnetek in fotografije 

se bodo uporabile izključno v magistrski nalogi.  Za vaše soglasje se vam iskreno zahvaljujem.  

 

Lepo vas pozdravljam. 

Klavdija Prosenc Zemljič, 

  

študentka  razrednega pouka z angleščino na  

Pedagoški fakulteti v Ljubljan 

………………………………………………………(odrežite)……….…………………………………… 

SOGLASJE STARŠEV 

 

Strinjam se, da moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek 

učenca/ke) iz 5. b, 5. c razreda, sodeluje pri učni uri družbe na terenu. Učna ura bo za namen analize v 

magistrski nalogi tudi video posneta.  

 

Datum, ___________________________ Podpis staršev: ______________________________ 
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PRILOGA 2: Zgodbe za igro vlog med učno uro 
 

Ko se je razširil glas o bližajoči kugi, bilo je vse mesto na nogah. Ljudje so zbegano letali 

naokoli. Ganil se je tudi mestni zbor, ki je ustanovil nadzorovalno komisijo. Hitro so izdali 

povelje, da zaprejo mestna vrata. Vratarjem so strogo zabičali, naj nikogar ne spustijo v mesto. 

Le če je popotnik, ki je potrkal na mestna vrata, imel v rokah pismo, je lahko vstopil. Pa to ni 

bilo navadno pismo, o ne. V zdravstvenem pismu je moralo biti jasno zapisano, da popotnik 

prihaja iz neokuženih krajev, šele nato so se mestna vrata odprla in popotnik je lahko vstopil. 

Vratarje so prisegli, da nikogar ne bodo spustili v mesto, ki se ne bi izkazal s pismom, a jih je 

komisija kljub temu nadzorovala. V tako resnih časih ni bilo mogoče zaupati nikomur.  

 

 

Popotnik se približuje meji. V deželi vlada kuga, zato so meje zaprte. Mejo stražarji stražijo 

dan in noč. Popotnika ustavijo in mu naročijo naj se ne premika, če hoče še živeti. Brž zakurijo 

ogenj in ko je dovolj visok, da so zublji segali tudi nekaj metrov visoko, mu dovolijo, da se 

približa. Stražarji ga vprašajo od kod prihaja, če v mestu od koder prihaja, razsaja kuga, kam je 

namenjen in zakaj potuje tja. Popotnik jim razloži, da mora nujno naprej, a stražarji vztrajajo. 

Nihče ne more naprej, dokler niso prepričani, da je zdrav. Popotnik bo moral počakati 6 tednov, 

v tem času pa se bo pokazalo, ali je zdrav ali ne. Čas teče, mine, teden, mineta dva, trije tedni, 

štirje, pride šesti teden in popotnik je zdrav. Nima kuge. Zdaj so prepričani, da ga lahko spustijo 

naprej. Za vsak slučaj pa mu v brinovem ognju predno gre naprej, še prekadijo vso prtljago.  

 

 

Na robu vasi je rastla mogočna stara lipa. Mogočni kamni so stali v krogu okoli lipe. Kdaj pa 

kdaj pa so na kamnih sedeli tudi najpomembnejši možje v vasi skupaj z županom. Nobene žene 

ni bilo vmes, le možje so lahko sedeli na kamnih. Danes bi rekli, da so imeli pomemben 

sestanek. Okoli lipe so reševali vse težave, vse pomembne stvari na vasi. Pod lipo so razpravljali 

o sekanju drv v skupnih gozdovih, kdo lahko seka in koliko dreves lahko poseka, pogovarjali 

so se o paši na skupnih pašnikih, koliko krav bo kdo gnal na planino, pogovarjali so se o porokah 

in kdaj tudi koga obsodili na smrt. Vse to so razmišljali in modrovali, vaški otročaj pa jih je od 

daleč zvedavo opazoval. A v poletnih mesecih so na vaški praznik pod lipo tudi godci godli in 

plesali so mladi in stari.   
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Po cesti je omahoval moški, čudno ga je zanašalo, kot bi bil pijan. Pa ni bil. Le čudna bolezen 

ga je grabila.                                                                                             

Vaščani so ga od daleč opazovali z grozo v očeh. Vedeli so, kaj to pomeni in žalostno zmajevali 

z glavo.  

Že več dni ga je bolela glava. Raznesti mu jo je hotelo. V prsih ga je žgalo, v trebuhu ga je 

krotovičilo in žgalo, kot bi se napil vode, v kateri so se sparili močeradi s krastačami. Oči so se 

možakarju osolzile, jezik in grlo je imel suho. Prišel je do lipe, ki je stala streljaj pred vasjo. 

Oprl se je na gladko, še nežno deblo mladega drevesa. Senca mu je dobro dela. Pot mu je lil po 

tilniku in za ušesi; obrisal si ga je s staro cunjo, ki se mu je valjala po žepu. Nenadoma je 

zadrhtel: otipal je majhne, podolgovate otekline. Tudi na vratu so se pojavile. Pogledal se je 

pod pazduho. Preveč je že slišal o tej bolezni, da ne bi vedel, koliko bije ura. Zavrtelo se mu je 

pred očmi.  

Ko so ga našli, so bile bule že odpre. Na smrdljivih ranah so se pasli roji muh. Črna kri mu je 

vrela iz nosnic in ust. Črna smrt je opravila svoje.  

Samo eno je pomagalo: »Če kuga pride v deželo, kupi par čevljev in beži tako daleč, da se ti 

strgajo podplati!« 

 

 

“V hlevu imam šepavo kobilo. Le kaj naj naredim?” razmišlja kmet. »Na nogi se ji je naredila 

velika bula, še malo, pa bom ostal brez kobile. O, gorje mi.” Pošlje po kovača, ki slovi kot dober 

konjski zdravnik, ogleduje si kobilo, ogleduje si bulo, a tudi on ne ve, kaj naj. Pa pride na obisk 

nek sosed in mu pove, kaj mu je svetoval neki voznik, ki je imel šepavega konja. »Če želiš, da 

konj ne pride ob nogo, skuhaj spodnjo lipovo kožo na sladkem mleku in s tem obvezuj rano, 

boš videl, bo pomagalo!« Hitro  naseka kmet mlade lipove veje, kožo skuha v mleku in obvezuje 

kobili nogo. Kmalu je pomagalo. Čez nekaj dni je bula izginila in čez 14 dni so jo že iz hleva 

peljali.  

Pa da ne boste mislili, da ima lipa zdravilne učinke samo pri živalskih boleznih. O ne, tudi pri 

človeških pomaga. Nek gospod mi je pravil, da si je povezoval z lipovo kožo zlomljeno nogo 

in kmalu je mogel spet hoditi.  
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PRILOGA 3: Davorin Jenko Lipa zelenela je 
 

 

 

Davorin Jenko: Lipa zelenela je 

 

Lipa zelenela je tam v dišečem gaju,  

s cvetjem me posipala, djal sem, da sem v raju.  

Veje raztezavala k nebu je visoko,  

meni pa je do srca segala globoko.  

 

Tičice je miljena v senčico vabila,  

kadar ležal sem pod njo, me je ohladila.  

Zdaj pa nam je revica čisto ovenela,  

cvetje, perje ljubljeno zima ji je vzela. 

 


