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IZVLEČEK
Kraj Nevlje se nahaja slab kilometer od Kamnika ob poti v Tuhinjsko dolino. Sodi med
starejše kraje tega območja, saj so bile Nevlje prvič omenjene ţe leta 1232, ko se je fara od
tod prenesla v glavno mesto Kamnik.
Nevljani imamo svojo cerkev, ki je na Kamniškem najstarejša, osnovno šolo, ki jo obiskujejo
učenci prvih štirih razredov, trgovino, gostinski lokal in gasilski dom.
Nevlje so zgodovinsko pomembne, saj je bila tu paleolitska postaja. O tem priča najdba
mamutovih ostankov, ki so jih izkopali leta 1938, ko so kopali za temelje novega mostu.
Podrobnih raziskav je bila deleţna tudi Vodiškarjeva kmečka hiša, za katero se je izkazalo, da
je iz 16. stoletja. Na mestu, kjer stoji hiša, pa so bile najdene črepinje iz 10. stoletja, tako da
lahko sklepamo, da so na tem mestu ţiveli ţe v srednjem veku.
O Nevljah obstaja legenda, ki govori, da je bilo v preteklosti na tem območju jezero.
Ponosni smo tudi na nekatere osebe iz Nevelj in bliţnje okolice, predstavila bom slikarja,
opernega pevca in ljudsko umetnico.
Moje diplomsko delo je iz treh temeljnih poglavij. V prvem sem v sliki in besedi predstavila
dediščino Nevelj ter na kratko spregovorila o osrednjem mestu v občini – o Kamniku. Drugi
del je bolj didaktične narave, saj sem izvedla dve šolski uri v drugem razredu neveljske
osnovne šole in opisala ter analizirala, kako je potekalo moje pedagoško delo. Tretji del pa je
empirični. Predstavila sem odgovore učencev in jih grafično obdelala. Zanimalo me je
namreč, kako dobro učenci poznajo zgodovino svojega domačega kraja.
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EXTRACT
The settlement of Nevlje is situated less than a kilometre from Kamnik in the direction of the
Tuhinj Valley. It is the oldest locality in this area and was first mentioned in 1232, when its
parish was relocated to Kamnik.
Nevlje has its own church – the oldest one in the vicinity of Kamnik, an elementary school for
students of the first four grades, a local store as well as a bar and a fire station.
It has rich historic significance, owing to the fact that it was an important Paleolithic site in
the past. A testament to this are the mammoth remains excavated in 1938, during groundwork
for a new bridge.
Moreover, research has been made into the Vodiškarjeva hiša farmhouse, tracing its origin
back to the 16th century. On the same site, broken glass from the 10th century has been
found, which is solid proof that people have already inhabited this venue in the Middle Ages.
There is also a myth circling around these parts that there was once a lake in the place of
Nevlje.
The people of Nevlje take great pride in some important figures who contributed to its
significance. The thesis thus offers faithful accounts of the lives of a painter, an opera singer
and a folk artist.
There is division into three basic chapters. The first is concerned with the rich heritage of
Nevlje and briefly discusses the municipality of Kamnik, to which it pertains. The second
section is based on a didactic research conducted in the Nevlje elementary school, in the wake
of a two hour classroom session with second grade students. An in depth analysis describes
the course of the pedagogical field work. The third part of the thesis is empirical. An in-class
survey has been completed in order to show how well students are acquainted with their home
town, providing graphical representation of data.
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1 UVOD
Za diplomsko delo sem izbrala temo zgodovina domačega kraja oz. natančneje: naravna in
kulturna dediščina Nevelj – terensko delo za učence drugega razreda osnovne šole Nevlje. Na
svoj domači, rodni kraj sem zelo navezana, zato bi ga rada predstavila tudi ostalim.
Nevlje se nahajajo ob poti v Tuhinjsko dolino, pribliţno en kilometer od osrednjega mesta v
občini, od Kamnika. Kljub majhnosti imajo bogato zgodovino ter dediščino. Kot vir so mi
najbolj sluţili kamniški zborniki in nekateri spletni viri.
O Nevljah boste veliko izvedeli v naslednji pesmi avtorice Kati Turk, pastirice in ljudske
umetnice.

MAMUT
Pol stoletja je minulo,
kar se v Nevljah je zgodilo,
ko so delal novi most,
naletel na čudno kost.
So ţupana poklical,
čudno kost ogledoval,
tud arheolog je zraven biv,
reku, da nekdaj biv to
mamut ţiv.
Kosti skrbno so vse odkopal,
v Ljubljano jih poslal,
v muzeju mamut zdaj stoji
na ogled za vse ljudi.

Še danes se sprašujemo,
kako je včasih v Nevljah
blo,
da je mamut k nam prišev,
v močvirju obsedev.
Ljudje vam stari povedo,
da tukaj jezero je blo,
proti Kamnik se razlilo,
Stari, Mali grad je razdelilo.
Nevljica prot Kamnik teče,
mostu Mamutov se reče,
ob njem pa plošča zdaj stoji,
je spomin na tiste dni.

1

Le malo stran je cerkvica,
je cerkev svetga Jurija,
ob njej zidovje še stoji,
ko čovne so privezovali.
Od daleč k maši so hodil
in svetga Jurija častil,
je najstarejša fara ta,
še stari je od Kamnika.
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2 KAMNIK
2.1 UVODNA BESEDA
Staro mesto Kamnik je upravno, kulturno, turistično in industrijsko (kemična, kovinska,
tekstilna, pohištvena, prehrambna industrija) središče pod juţnimi obronki KamniškoSavinjskih Alp.
Mesto se je razvilo na robu kotline ob izhodu reke Kamniške Bistrice iz ozke doline. Tu je
tudi stičišče cest med Ljubljansko kotlino preko prelaza Kozjak v Celjsko kotlino ali pa preko
prelaza Črnivec v Zgornje Savinjsko dolino. V mestu se stikata reki Nevljica in Kamniška
Bistrica. Mesto leţi na nadmorski višini 380,5 metrov in spada v osrednjeslovensko regijo.

Slika 1: Zemljevid Slovenije, ki prikazuje lego Kamnika
(http://www.google.si/images )

2
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Slika 2: Staro mestno jedro Kamnika
(http://kraji.eu/slovenija/kamnik )

Slika 3: Grb Kamnika
(http://sl.wikipedia.org/wiki/grb)

2.2 ZNAMENITOSTI KAMNIKA











1

Šutna, najlepša kamniška ulica,
Glavni trg,
frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Jakoba ter znamenitim boţjim grobom,
Mali grad,
Stari grad,
Medobčinski muzej Kamnik,
galerija Miha Maleša,
cerkev Marije Brezmadeţne na Šutni,
rojstna hiša Rudolfa Maistra,
spomenik revoluciji.1

http://sl.wikipedia.org/wiki/kamnik.

3
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2.3 ZGODOVINA KAMNIKA
Kamnik in njegova okolica arheološko nista dobro raziskana. Največ gradiva poznamo po
zaslugi Josipa Nikolaja Sadnikarja (1863–1952). Lahko rečemo, da je prav on rešil našo
kulturno dediščino. Ustvaril je največji zasebni muzej v Sloveniji. Največ arheološkega
gradiva je v njegovo zbirko prišlo med obema vojnama.2

Kraj Kamnik, omenjen leta 1061, je konec 12. stoletja postal trg in okoli leta 1220 mesto. Tu
so bavarski grofje Andeški kovali denar. V 13. stoletju so mesto obzidali in postavili več
stolpov. Nekaj časa je bil Kamnik glavno mesto deţele Kranjske, pozneje pa poleg Ljubljane
najvplivnejše deţelno mesto. Imel je razvito kovaško in noţarsko obrt ter valjalnico suknja.
Od 14. stoletja je bil sedeţ deţelnega sodišča. Kot srednjeveško trgovsko središče je začel
propadati v 17. stoletju, ko so opustili prometno pot po Tuhinjski dolini; mesto so prizadeli še
potres in poţari. V času ilirskih provinc je oţivela obrt (fuţinarstvo, usnjarstvo, krznarstvo,
lončarstvo, kamnoseštvo, stavbarstvo), v drugi polovici 19. stoletja se je začela razvijati
industrija. Leta 1853 je bila ustanovljena smodnišnica, 1857 cementarna v Mekinjah in leta
1896 tovarna kovinskih izdelkov Špalek. Po izgradnji ţelezniške proge Ljubljana–Kamnik
leta 1891 se je mesto uveljavilo kot klimatsko zdravilišče po Kneippovem načinu zdravljenja.
Med vojnama se je še naprej močno razvijala zlasti industrija: nastale so tri tovarne za
predelavo lesa, razvila se je smodnišnica, na novo so začele delati tovarna kovinskih izdelkov
Titan, Usnjarna Kamnik, tovarna gorčice in konzerv Eta ter tekstilna tovarna Svilanit.3

2
3

Kamniški zbornik 1229–1979, 1985, str. 5.
http://sl.Wikipedia.org/wiki/Kamnik.
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3 NEVLJE
3.1 UVODNA BESEDA
Kraj Nevlje se nahaja slab kilometer od Kamnika ob poti v Tuhinjsko dolino. Naselje leţi na
nadmorski višini 388 metrov in ima okrog 300 prebivalcev.
Ime kraja po vsej verjetnosti izhaja iz besede navje oz. pokopališče. Prvič je kraj omenjen ţe
pred letom 1232, saj je bil prafara poznejši fari v Kamniku. Kraj ima najstarejšo cerkev na
Kamniškem, prvič je omenjena v zgodovinskih listinah takrat, ko je nastala iz prafare
Mengeš.4

Slika 4: Osnovna šola Nevlje
(http://www.google.si/images?=Nevlje)

Slika 5: Gasilski dom Nevlje
(http://www.google.si/imgres?=Nevlje)

4

http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje-html.
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3.2 NAJSTAREJŠA ZGODOVINA NEVELJ
Gradivo o naselitvenih in kolonizacijskih značilnosti kraja nam je zapustil naš vodilni
raziskovalec kolonizacije Milko Kos. Med stara naselja Kos šteje tista, ki so nastala v času
starejše kolonizacije do konca 12. stoletja, za mlajša pa šteje tista, ki so nastala v obdobju
mlajše kolonizacije med 13. in 15. stoletjem.
V območju Nevlje–Vrhpolje so kot stara naselja navedena Briše, Nevlje, Poreber, Sela in
Palovče, med mlajša pa uvršča Belo peč, Gozd in Laze.
Kolonizacija tega področja je delo predvsem benediktinskega samostana v Gornjem Gradu.
Ta je imel na področju Nevelj veliko posesti s središčem in upravnim uradom v Porebru.
Najprej so bila naseljena prisojna pobočja Tuhinjske doline, mlajša kolonizacija pa je zajela
višja pobočja doline ter Gozd z okolišem.
Nevlje sodijo med najstarejša vaška naselja tega območja. Cerkev sv. Jurija, kjer je bil prvotni
sedeţ prafare tudi za Kamnik, se prvič omenja leta 1232, ko so sedeţ fare prenesli v Kamnik.5

3.3 OZEMLJE NEVELJ V PRAZGODOVINI
PALEOLITIK
Nevlje so paleolitska postaja, ki sodi najverjetneje v drugi interstadial zadnje ẅurmske
poledenitve, absolutno v čas pred pribliţno 50 000 leti. O tem priča najdba mamutovih
ostankov, mikrolitskega rezilca in prisotnost severnega jelena.6

Slika 6: Slika mamuta
(http://www.google.si/imgres?=Nevlje )

5
6

Kamniški zbornik 1229–1979, 1985, str. 33.
Stane Gabrovec: Kamniško ozemlje v prazgodovini, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 1965, str. 90.
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HALŠTATSKA DOBA
Leta 1928 je bil v Nevljah odkrit grob s čelado negovskega tipa. V grobu je bila poleg čelade
ţelezna, tulasta sekira in dve ţelezni sulici. Predmete je ohranil N. Sadnikar, čelada je bila
podarjena maršalu Titu.7

Slika 7: Čelada negovskega tipa, najdena v Nevljah
(Stane Gabrovec: Kamniško ozemlje v prazgodovini, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 1965, str. 10)

Janez J. Švajncer (avtor knjige Čelade) je srbsko vlado prosil, naj vrnejo čelado v zameno za
redke srbske predmete iz muzeja Logatec. Na ţalost čelada še vedno ni v slovenskih rokah,
pač pa jo hranijo v enem izmed muzejev v Srbiji.8

7
8

Prav tam, str. 10.
http://www.primorski-panterji.info.
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3.4 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA NEVELJ
3.4.1 NAJDIŠČE MAMUTOVIH KOSTI V NEVLJAH
Pred 20 000 leti je bila pri nas ledena doba. Temperatura je bila v povprečju niţja za 10 :C.
Meja večnega snega se je spustila na nadmorsko višino 1000 metrov. Plazovi snega so s
strmih pobočij drseli v doline, kjer so se pod lastno teţo spreminjali v več sto metrov debele
ledenike. Ti so na svoji poti temeljito preoblikovali dolino Kamniške Bistrice in njenih
potokov. Ledeni jezik se je ustavil pribliţno tam, kjer je danes Kraljev hrib.9
Le nekaj kilometrov juţneje od skrajnega ledenikovega jezika je bila pokrajina ţe porasla s
travnato rušo. Svet je bil močvirnat. Morda na tiste čase in razmere spominja ime potoka
Nevljica, ki v ruščini pomeni močvirnica.10
Ta svet je bil kraljestvo čred ledenodobnih ţivali, med katerimi sta po velikosti izstopala
mamut in severni jelen. Mamut je eden največjih izumrlih kopenskih sesalcev iz rodu
trobčarjev. Pojavil se je v zadnjem medledenem obdobju, dosegel svoj višek v zadnji ledeni
dobi in potem iz degenerativnih vzrokov (postajal je vse manjši) izumrl. Ljubil je hladno
podnebje in se zato v čredah pomikal po stepah in tundrah, ki so mejile na ledena področja.
Pred mrazom ga je varovala 50–80 centimetrov dolga dlaka. Imel je majhna ušesa in na vratu
grbo, v katero je kopičil rezervno hrano. Kot tak je bil eden najbolj iskanih plenov
kamenodobnih lovcev.11

9

Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str.7.
Prav tam, str. 8.
11
Prav tam, str. 9.
10

8
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Slika 8: Kamenodobni lovci v lovu na mamuta
(Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str. 9)

Najdenih je bilo veliko ostankov mamuta. Največ so jih našli v hladnih predelih Sibirije. V
19. stoletju je vladala prava lovska mrzlica v iskanju mamutovih oklov. Samo leta 1821 je
eden takih zbiralcev na Novosibirskih otokih zbral 10 ton mamutovih oklov.12
V naših krajih je mamutovih najdb manj. Prvo poročilo o najdbi ostankov mamuta je objavil
Valentin Vodnik davnega leta 1798 v Ljubljanskih novicah. Veliko srečo z najdbo
mamutovih ostankov pa so imeli v Nevljah pri Kamniku leta 1938.13
Potok Nevljica je takrat tekel v okljuku pod cerkvijo in pokopališčem, ker je nevarno
spodjedal breţino ju je ogroţal. Kamniški ţupan Ferdinand Novak je dosegel, da je kraljevska
banska uprava v januarju 1938 začela regulirati potok Nevljico. Gradbena dela je vodil inţ.
Karel Kumer, med Kamničani bolj znan kot balkanski in jugoslovanski prvak v tekih.14

12

Prav tam, str. 10.
Prav tam, str. 11.
14
Prav tam, str. 13–14.
13

9
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Slika 9: Potok Nevljica in cerkev sv. Jurija
(Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str. 13)

Slika 10: Regulacija potoka Nevljica
(Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str. 14)

Zima je bila suha in gradbena dela so hitro napredovala. Med izkopom novega kanala so
delavci večkrat naleteli na kosti, vendar tem najdbam niso pripisovali večje pozornosti. K
zaključnim delom je spadala tudi postavitev novega mostu čez kanal Nevljice. V ponedeljek,
14. 3. 1938, so delavci zaključevali izkop temelja za levi mostovni podpornik. V sloju gline so
se nenadoma pojavili »štori«, ki so jim pri delu močno nagajali. Ţupan si je nadlogo osebno
ogledal in po svojem laičnem znanju v tistih »štorih« prepoznal ostanke kosti. Kot odgovorna
oseba je ţupan vedel, da mora o najdbi obvestiti oblast. Hkrati pa se je bal, da bi obvestilo
ustavilo nadaljnjo gradnjo mostu, kar bi bilo za krajane Nevelj in Mekinj nerodna zadeva.

10
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Ţupan se je po nasvet napotil k Josipu Nikolaju Sadnikarju v Kamnik. Pokazal mu je najdene
ostanke in Sadnikar je potrdil ţupanove domneve – najdeni ostanki so pripadali mamutu.15

Slika 11: Najdene kosti mamuta
(Stane Gabrovec: Kamniško ozemlje v prazgodovini, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 1965, str. 56)

J. N. Sadnikar je bil velik zbiratelj naravne in kulturne dediščine, zato je pred propadom rešil
veliko znamenitosti. Čez čas je v Kamniku odprl zasebni muzej. Ţe pred najdbo v Nevljah je
imel dve mamutovi kosti, zato je takoj vedel, da gre za podobne ostanke, domačini in krajani
pa so najdene kosti pripisovali kar zmaju iz domnevnega neveljskega jezera.16

15
16

Prav tam, str. 14–17.
Prav tam, str. 17.
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Slika 12: J. N. Sadnikar
(Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str. 17)

J. N. Sadnikar se je z ţupanom odpravil kar v Nevlje, da si skupaj ogledata najdišče in
ugotovita, ali gre za posamično in naključno najdbo ali za najdišče večjih razseţnosti, ki ga je
treba prijaviti oblasti. V Nevlje sta odšla tudi Niko Sadnikar, takrat študent medicine, in
akademski slikar Stane Cuderman. Zlezla sta v jašek temelja in s pomočjo delavcev odkopala
tibijo, rebro, več metakrpalnih kosti in vretence. Najdeni deli skeleta so bili izredno ohranjeni.
Ţupanu je postalo jasno, da ne gre za posamično in naključno najdbo, zato je še isti večer o
vsem obvestil kranjsko bansko upravo v Ljubljani. Akademski slikar S. Cuderman je imel s
seboj fotoaparat in je posnel nekaj slik, ki jih je kasneje objavil časopis Jutro. Nedolţna stvar
je sproţila resne obtoţbe. Govorilo se je, da sta N. Sadnikar in S. Cuderman samovoljno
posegla v arheološki prostor in z nestrokovnim delom povzročila materialno škodo. Z
raziskovanjem je nato nadaljeval Narodni muzej Ljubljana. V sredo, 16. marca 1938, so
časopisi objavili vest, da so bili v Nevljah pri Kamniku izkopani ostanki mamuta. Objavljena
novica, ki jo je medijem posredoval S. Cuderman, je temeljila na izjavi veterinarskega
inšpektorja J. N. Sadnikarja. Istega dne je v Nevlje prišel Fran Kos, ki so mu zaupali
odkopavanje. Bil je zoolog in je delo na terenu vodil strokovno in na zavidljivi znanstveni
ravni. V odkop je zajel širšo okolico najdišča ter natančno raziskal plast za plastjo, vse do
obzorja s fosilnimi ostanki. To je bilo v globini pribliţno 250 centimetrov. Tako je zbral še
dosti materialnih dokazov, ki so na koncu pomagali oblikovati celostno podobo najdišča v
Nevljah.
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Ţe drugi dan izkopavanj so naleteli na nenavadno odkritje – našli so predmet, in sicer lep
temen sileks (kos kremena), tipično mikrolitsko, zelo ostro aurignaško rezilce – praskalce.
Meri komaj tri centimetre, vendar je tipični izdelek kamenodobnega lovca gravittienske
kulture. Med odkopavanjem so naleteli tudi na kurišče s premerom petih metrov. Najden je bil
še paroţek severnega jelena.17
Vse to je nesporno kazalo, da je na prostoru Nevelj obstajala lovska postaja kamenodobnega
človeka. Neveljska postojanka je leţala na pomembni komunikacijski povezavi. Lovci so za
bivanje uporabljali šotore – na leseno ogrodje razpete ţivalske koţe. Zelo verjetna je
domneva, da je skelet v Nevljah najdenega mamuta pripadal lovskemu plenu kamenodobnega
človeka.18
Odkrivanje je v Nevlje privabilo veliko ljudi, ki so mnoţično spremljali odkopavanje
mamutovih ostankov.19
19. marca 1938 je bil cerkveni praznik sv. Joţefa. Tisti dan si je izkopavanje ogledalo več kot
1000 obiskovalcev, celo dva avtobusa radovedneţev iz Celovca.20
Kosti niso dvigali, ampak so njihov poloţaj in globino določili z jeklenimi iglami ter najdeno
označili s količki. Na tak način so kosti zavarovali pred razpadom na zraku. Zaradi suhega
vremena so fosilno obzorje zalivali in škropili. Ko je bila odkrita večina kosti, so na odkopano
jamo postavili kvadratno mreţo, s pomočjo katere so naredili načrt leţečih kosti, vsaka kost
pa je s pomočjo mreţe dobila tudi svojo inventarno številko. Kosti so potem do polovice
odkopali, zavili v staniol papir in juto, po potrebi učvrstili z opornicami ter vse skupaj zavili z
mavcem. Enak postopek so po dvigu okostja opravili tudi na spodnji strani. Tako zamavčene
kosti so odnesli v začasno skladišče k ţupanu N. Novaku, od tam pa v Narodni muzej
Ljubljana.21
Dela so bila 7. aprila 1938 na ţeljo izvajalca gradbenih del zaključena. Po relativno dolgem
sušnem obdobju je bilo pričakovati slabo vreme in večji dotok vode. Dela na gradbišču je bilo
treba zaključiti. Za bodoče raziskovalce je dr. F. Kos izdelal načrt najdišča z orientacijskimi

17

Prav tam, str. 18–28.
Prav tam, str. 28.
19
Prav tam, str. 29.
20
Prav tam, str. 30.
21
Prav tam, str. 31–33.
18
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merami glede na levi mostni podporni steber. Do danes se raziskovanja na tej lokaciji niso
nadaljevala.22
Zamavčene dele so odprli v Narodnem muzeju Ljubljana. Pokazalo se je, da je bil v Nevljah
odkrit skoraj celotni skelet mamuta, in sicer je pripadal samcu izjemnih dimenzij, ki je poginil
v starosti okoli 40 let. Skelet je bil rekonstruiran v decembru 1941. Takrat je bila ţe vojna,
Kamnik pa je bil od Ljubljane ločen z mejo med Nemčijo in Italijo. Varnostne razmere so
narekovale, da so komaj postavljen skelet mamuta pospravili v zaboje in ga ponovno pokazali
javnosti šele po koncu vojne. Od takrat je mamut ena najbolj obiskanih točk v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije. Ta ustanova si ga je izbrala za svoj zaščitni znak.23

Slika 13: Rekonstrukcija mamuta v Prirodoslovnem muzeju Ljubljana
(Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta, Kamnik 1998, str. 36)

Ob petdeseti obletnici odkritja mamutovega skeleta v Nevljah je bila na Mamutovem mostu
postavljena obvestilna tabla, ki v slovenskem in angleškem jeziku sporoča, da je bilo na
tistem mestu 14. marca 1938 odkrito okostje mamuta.24

22

Prav tam, str. 34.
Prav tam, str. 35–36.
24
Benjamin in Danijel Bezek: 60 let od odkritja mamuta v Nevljah, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 1998, str. 203.
23
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Slika 14: Mamutov most in obvestilna tabla
(http://www.google.si/images?=qNevlje)

3.4.2 CERKEV SVETEGA JURIJA V NEVLJAH IN LISTINA IZ LETA 1232
Ţe Valvasor nam pri obravnavi Kamnika in kamniškega jezera sporoča, da je bila nekoč prav
cerkev v Nevljah fara in ne Marijina cerkev na Šutni kot danes. Cerkev v Nevljah je
najstarejša v okolici Kamnika, prvič jo omenjajo v listinah, ko je nastala iz prafare v Mengšu.
V katalogih ljubljanske škofije do vključno leta 1830 nimajo podatkov o starosti posameznih
far. Katalog za leto 1831 pa ima pri Nevljah opombo, da o starosti te zelo stare fare ni znano
ničesar drugega kot to, da je bila leta 1232 iz nje izločena kamniška fara. Torej je neveljska
fara obstajala pred kamniško in je cerkev sv. Jurija prafara. V Nevljah je bil leta 1232 vikariat,
ki je bil leta 1783 povzdignjen v faro.
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Slika 15: Cerkev sv. Jurija v Nevljah
(http://www.google.si/imgres?=qNevlje)

Leta 1232 je bila Marijina cerkev v Kamniku, ki je bila pred tem bolnišnica, povzdignjena v
glavno farno cerkev.25
Veliko ljudi je bilo pokopanih na predelu vzhodno od cerkve. Ko so spomladi in jeseni kmetje
orali, so naleteli na človeške kosti, zato je takratni cerkveni upravitelj dal znotraj cerkve
postaviti kostnico, kamor so potem pokopali kosti pokojnih. Pripovedujejo tudi, da je pod
cerkvijo grobnica, ki je z rovom povezana s kostnico. V grobnici naj bi bili pokopani grajski
veljaki s Kamniškega.26

Slovenski arhitekt Joţe Plečnik je v neveljski cerkvi postavil krstilnico.27

25

Božo Otorepec: Listina iz 1232 in najstarejša zgodovina Kamnika, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 1985, str. 23–
28.
26
http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje-html.
27
http://www.kamre.si.
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Slika 16: Neveljska krstilnica
(http://www.google.si/imgres?=qNevlje)
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3.4.3 VODIŠKARJEVA KMEČKA HIŠA V NEVLJAH
Spomenik ljudskega stavbarstva
Na Slovenskem je malo hiš, ki se ponašajo s častitljivo starostjo več kot štiristo let. Ena takih
je v Nevljah. Njeni lastniki so Golobovi, ki so opuščeno hišo preuredili v muzej na prostem.
Ob sanaciji stare Vodiškarjeve hiše so v zemlji našli zgodnjesrednjeveško lončevino, ki priča
o srednjeveških naseljencih na tem področju.

Slika 17: Vodiškarjeva hiša pred sanacijo
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 47)

Leta 1984 so Golobovi zaprosili za dovoljenje adaptacije stare hiše z novo namembnostjo.
Takrat je hiša pritegnila pozornost Zavoda za spomeniško varstvo v Kranju. Zavodova
konservatorja arhitekt Bojan Schlegl in etnologinja Marjanca Klobčar sta se trudila, da bi hišo
spomeniško zavarovali in jo razglasili za etnološki kulturni spomenik. Takrat sta zakonca
Golob začela poizvedovati in iskati strokovnjake, da bi jima povedali, koliko je hiša stara in
kako naj jo ohranijo.
Konstrukcijska sestava zidanih in lesenih sten
Vodiškarjeva hiša je zgrajena v domačem, vzhodno-gorenjskem tradicionalnem stavbnem
izročilu. Gradbena materiala sta les in kamen. Stene kleti so debele skoraj pol metra. Kamnite
zidove so zidali v plasteh iz sljudnatega peščenjaka, konglomerata in rečnega proda. Kot
vezivo so uporabili apneno malto, zmešano iz ţganega apna in rečne mivke. Z razredčeno
malto so prebelili kamnite zidove, znotraj in zunaj stavbe. Iz peščenjaka so sezidane tudi stene
veţe, črne kuhinje in spalnice – štibelca. Nad črno kuhinjo se razprostira kamnit obok, ki na
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eni strani leţi na močni hrastovi prekladi, na drugi strani pa se opira na stene veţe, hiše in
štibelca.
Arhaičnost Vodiškarjeve hiše pa poleg kamnitih poudarjajo tudi lesene stene hiše, postavljene
na vrh kletnih sten. Prvotne lesene stene so razkrili šele konec leta 2004, ko so začeli stavbo
sanirati. Odstranili so zunanji omet hiše in naleteli na več presenetljivih odkritij. Pokazala se
je izjemna konstrukcija lesenih, smrekovih sten, zloţenih iz na polovico preţaganih brun,
ostenkov. Takšen način gradnje lesenih hiš se je uveljavil na Gorenjskem in tudi na Koroškem
konec 16. stoletja. Posebnost teh lesenih sten je, da so bruna v vogalih vezana, zrogljičena, na
lastovičji rep. Taka vezava predstavlja trdnejšo konstrukcijo.

Slika 18: Zahodna fasada hiše med
snemanjem ometa z lesenih sten. Kletni del
stavbe sezidan iz grobega peščenjaka.

Slika 19: Konstrukcija lesenih sten
Vodiškarjeve hiše. Spodnja bruna vezana na
brade, zgornja zrogljičena na lastovičji rep.

(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 48)
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Okna
Okna v Vodiškarjevi hiši so bila majhna (30 x 30 cm), iztesana med dvema brunama. Zapirali
so jih od znotraj z leseno desko na smuk. Ko so se v baroku lotili prenove hiše, so izţagali
večja okna (75 x 65 cm), ki so jih zasteklili, stara pa so prekrili z malto.
Veţa in klet sta imeli za okno nekakšno lino v velikosti 35 x 20 cm. Izdelani sta iz vzidanih
kamnitih okvirjev, ki dajejo linama prvinski likovni značaj. Okna v štibelcu pa so
kakovostneje obdelana – vzidane imajo kovane ţelezne mreţe, zapirajo pa jih lične lesene
polknice.

Slika 20: Okno, odkrito ob odstranitvi ometa s stene
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 48)
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Vrata
Vhodna vrata so umetelno oblikovana, saj poudarjajo prehod iz zunanjega vaškega v intimni
notranji svet doma.
Veţna vrata se ponašajo s kamnitimi podboji, izklesanimi iz peščenjaka, na vrhu so polkroţno
oblikovana. Vrata so obdelana ročno iz tesanih desk. Na veţni strani imajo pribito ţelezno
ključavnico neznane starosti. Na zunanji strani vrat je ob ročaju vrezana v les manjša petkraka
zvezda – pentagram, izrisana z eno potezo. To apotropejsko znamenje naj bi po ljudskem
verovanju varovalo druţino pred moro, bajnim bitjem nadnaravne podobe.
Ob odstranjevanju ometa na zunanji severni steni hiše je Golobove čakalo novo presenečenje.
Odkrita so bila majhna lesena vrata, velika 146x93 centimetrov, postavljena tik ob peči.i.
Vratno krilo je izdelano v srednjeveškem tesarskem izročilu. Zloţeno je iz treh tesanih desk,
med seboj povezanih z dvema letvama, potisnjenima v utora. Na krilu je vrezano apotropejsko
znamenje in romb s pokončno črto (simbol plodnostnega kulta).

Slika 21: Juţna fasada Vodiškarjeve hiše. Vratni podboji izklesani iz peščenjaka.
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 49)
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Slika 22: Hišne duri izdelane po srednjeveškem izročilu, iz treh desk
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 49)

Slika 23: Vrisano znamenje – pentagram
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 49)
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Slika 24: Plodnostni simbol romboidne oblike, vrezan v štiristo let stare hišne duri
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 50)

Slika 25: Ţelezni veţni ključ neznane starosti
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 50)

Stropi
Stropi so leseni, deske so temnorjavo obarvane, domnevno prepleskane s telečjo krvjo, kar
jim daje topel ton in lesk.
V Vodiškarjevi hiši sta na tramu dve letnici; prva je vrezana v majhno smrekovo deščico z
rimskimi številkami MDCCXXIIII (1724) in pribita tik pod strop na tram, druga pa je s
številkami (1822) vrezana neposredno v tram.
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Slika 26: Deščica z vrezanimi rimskimi številkami (1724), pribita na tram
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 50)
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Ostrešje
Ostrešja Vodiškarjeve hiše so večkrat zamenjali, domnevajo, da je bilo prvotno narejeno na
škarje. Strehe teh ostrešij so navadno strme in prekrite s slamo. Vodiškarjeva hiša je bila
pokrita s slamo do leta1985.
Prostori v Vodiškarjevi hiši
Vodiškarjeva hiša se uvršča med značilne stavbe vzhodnoalpskega hišnega tipa s kletjo in
osrednjo veţo s črno kuhinjo ter levo in desno od nje razvrščenima bivalnima prostoroma.

Slika 27: Tloris nadstropja in kleti hiše. Risal M. Zuccato, 2005.
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 51)
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Datacija Vodiškarjeve hiše
V tramu vrezana številka 1724 naj bi pomenila leto, ko je bila hiša postavljena. Zaradi
konstrukcijske sestave lesenih sten, zrogljičenih na lastovičji rep pa o tej letnici dvomijo.
Taka konstrukcija je bila namreč značilna za obdobje od 1560 do 1630, zato trdijo, da je bila
hiša postavljena konec 16. stoletja.
Ob sanaciji je bilo najdenih veliko koncev lončevine. Arheološka analiza najdenih kosov je
pokazala naslednje rezultate: več kot 1000 let stara lončevina, lončevina iz 16., 17. in 18.
stoletja. Na podlagi teh najdb ugotavljajo, da je bila Vodiškarjeva posest poseljena ţe v
zgodnjem srednjem veku.28

Slika 28: Zgodnjesrednjeveška lončevina najdena v hiši iz 11.–12. stoletja
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 53)

Slika 29: Lončevina, najdena v tleh štibelca
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 53)
28

Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2006, str. 47–56.
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Slika 30: Lončevina iz 18. stoletja, vzidana v omet hiše
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 53)

Slika 31: Lončevina iz 16.–17. stoletja
(Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st., v: Kamniški zbornik, Ljubljana
2006, str. 53)
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3.4.4 LEGENDI: NEKOČ JE BILO JEZERO IN LEGENDA O ZVONU
3.4.4.1 LEGENDA O KAMNIŠKEM JEZERU
Kamnik je prvi predstavil Valvasor, in sicer v Slavi vojvodine Kranjske pred tristo leti. Ţe v
drugem, tretjem odstavku, zapiše pripovedko.
»Kjer stoji danes mesto Kamnik, je baje bilo nekoč jezero. Še pred nekaj leti so na obzidju, na
tako imenovanem Malem gradu, videli železne obroče, ki so jih rabili za privezovanje ladij.
Jezero se je baje odtekalo tam, kjer gre pot iz mesta v predmestje, Šutna imenovano, k farni
cerkvi. Kjer danes teče Bistrica, je bilo, pravijo, jezero tako visoko, da je Mali grad ležal
spodaj ob vznožju gore; ta gora je bila takrat eno, pozneje pa se je razcepila na dvoje, ker se
je utrgal strahovit oblak. Na ta način sta se ločila gradova, Mali in Stari grad. Po starem
pripovedovanju je tedaj jezero preplavilo mengeško polje, odneslo samostan med Mengšem in
Homcem ter posejalo polje s toliko kupi kamenja. Meje jezera postavlja staro izročilo k cerkvi
v Nevljah, ki je posvečena Sv. Juriju, pa jo še danes mnogi imenujejo Sv. Jurij ob jezeru; tu je
bila nekoč, pravijo, tudi prafara.« (Valvasor)
Kamniško jezero
Tu, kjer je zdaj Kamnik, je bilo včasih jezero. V Nevljah so se še pred leti videli koli: To je
bilo ob neveljski cerkvi, kamor so privezovali čolne, ker je bilo tam jezero. In še danes pravijo
tej cerkvi Sveti Jurij na jezeru, ker je to cerkev svetega Jurija. Med Starim gradom in Malim
gradom je bil hrib, ki je zapiral to jezero. In nekoč, ko je dolgo deževalo, je bila velika
povodenj in je ta voda spodjedala hrib in ga predrla. Razlila se je po polju in hrib odnesla tja
do Homca, in to je zdaj Homški hrib. (Pripovedovala Ana Sitar, rojena 1914, objavljeno v
Podbrežnik, 1999 in Podbrežnik 2009:34).29

29

Ivanka Učakar: Nekoč je bilo jezero, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2010, str. 191–197.
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Slika 32: Območje, kjer naj bi bilo v preteklosti jezero
(Ivanka Učakar: Nekoč je bilo jezero, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2010, str. 195)

Poglejmo še, kaj o morebitnem jezeru pravi znanost. Geologija na podlagi kamnin ugotavlja,
da je bilo ob spodnji Nevljici res jezero. Ko so leta 1938 kopali globoke jame za opornike
novega mostu, so naleteli na debelo plast sivice. Ta nedvomno dokazuje, da se je v Logu
razvilo v tisti dobi jezero, ki je obsegalo ves niţinski prostor in se potemtakem raztezalo ob
spodnji Nevljici. Pogrezanje in s tem ojezeritev Loga se je izvršila v ẅurmski dobi. Ne ve pa
se, koliko časa je jezero v Logu vzdrţalo. V postglacialni dobi je bilo na tem mestu plitvo
jezero in na njegovem dnu se je izločal barski ali jezerski ţelezovec. V zgodovinski dobi je bil
Log samo zamočvirjen, edino ob večjem deţevju ga je zalila voda, ki je včasih kmalu odtekla,
včasih pa obstala za dalj časa. Morda misli Valvasor s poročilom v Slavi vojvodine Kranjske
prav na to jezero.
Arheologija na podlagi svojih raziskovanj (paleolitska postaja v Nevljah) ugotavlja, da je
jezero bilo in da je ob njem bival homo sapiens, misleči človek.30

30

Ivanka Učakar: Nekoč je bilo jezero, v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2010, str. 191–197.
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3.4.4.2 LEGENDA O ZVONU
V Nevljah je znana tudi legendo o zvonu. Zvon naj bi v čolnu peljali proti farni cerkvi. Malo
pred otokom, kjer je bila voda najgloblja, se je čoln prevrnil in zvon se je potopil na dno
jezera. Vendar ta zvon še vedno zvoni, enkrat letno, na sveti oz. boţični večer.31

31

http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html.
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3.4.5 ZNANE OSEBE TEGA KRAJA IN BLIŢNJE OKOLICE
3.4.5.1 KATI TURK (1928–1995)

Slika 33: Kati na planini
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 16)

Kati Turk je bila doma na Vrhpolju pri Kamniku, a je največ svojega časa preţivela na Gojški
planini. Pasla je krave in ustvarjala v idiličnem okolju.
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Slika 34: Trniča – posebno izdelan sir
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 9)

Na prvem mestu je prav gotovo njeno pesniško ustvarjanje. Njene pesmi so preproste in
razumljive vsem ljudem, opevajo planinsko naravo, ljudi, ţivljenjske resnice in ljudske
modrosti. Nekatere pesmi so prevzeli narodnozabavni ansambli. Mnoge od njih so našle
mesto na vezenih kuhinjskih prtih, ali kot naslikana sporočila na kroţnikih, kot napisi na
valjarjih … Ustvarila je 350 pesmi, napisane so v kombinaciji lokalnega narečja in knjiţne
slovenščine, kar jim daje še posebno vrednost.

Slika 35: Lesen kroţnik s posvetilom in poslikavo
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 70)
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Pri Kati velikokrat najdemo motiv gorske roţe, ki ga je uporabila na več načinov: kot
spremljava k pesmi, pri risanju ornamentov za izdelavo vezenih prtov, za aplikacije na bluzah
in oblekah, poslikava kozarcev z gorčico kamniške Ete.

Slika 36: Motiv gorske roţe
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 59)
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Slika 37: Kozarci za gorčico podjetja Eta
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 148)

Imela je vrednote, ki jih v današnjem svetu večkrat pogrešamo, hkrati je njen smisel za humor
zvabljal smeh na obraze, bila je dobra, plemenita in rada med ljudmi.
Pomembna je bila tudi za področje folkloristike. Bila je zapisovalka dediščine duhovne
ustvarjalnosti, zbrala je veliko gradiva, ki ga je posredovala Glasbenonarodopisnemu inštitutu
in sodelovala s pokojnim raziskovalcem dr. Valensom Voduškom.32

32

Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003.
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Slika 38: Oltarni prt v Mekinjah. Njeni prti krasijo oltarje v devetih cerkvah.
(Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R. Kališnik, 2003, str. 15)
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3.4.5.2 JERNEJ PLAHUTA (1919–2003)
Jernej Plahuta je bil mednarodno uveljavljen operni pevec, interpret glavnih tenorskih vlog in
dolgoletni prvak mariborske opere. Bil je tudi stalni član opere v Celovcu in Augsburgu.
Njegov repertoar je obsegal 75 opernih in prek 10 operetnih vlog.
Rodil se je na Brišah nad Kamnikom kot najstarejši od treh otrok. Zgodnja leta je preţivel ob
kmečkih opravilih, šolo pa je obiskoval v Nevljah. Vojna vihra ga je kot prisilnega nemškega
vojaka potegnila v vrtinec grozot in nato kot ujetnika v taborišče blizu Marseilla, ne da bi
svojci kar koli vedeli o njem. Po koncu vojne pa se je srečno vrnil domov tako kot njegov brat
France.

Slika 39: Jernej (desno) s starši, bratom (moj stari ata) in sestro
(Marjana Mrak: Operni pevec Jernej Plahuta (1919–2003), v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2006, str.
363)

Zaposlil se je v tovarni glasbil in tako prišel v stik z glasbo, tam pa so ljudje postali pozorni
na njegov lep glas. Tako se je leta 1951 začela njegova pevska kariera.
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Slika 40: Plahuta kot Pinkerton v Madame Butterfly, Maribor, 1952
(Marjana Mrak: Operni pevec Jernej Plahuta (1919–2003), v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2006, str.
365)

Slika 41: Plahuta kot don Jose v Carmen, Plahuta kot Riccardo v Ples v maskah, Augsburg,
1959
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Slika 42: Doma v svoji sobici pri študiju Puccinijeve partiture, Augsburg, 1957
(Marjana Mrak: Operni pevec Jernej Plahuta (1919–2003), v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2006, str.
367)

Po končani karieri je v vasi Apno preţivljal poletja v počitniški hišici. S partnerko sta urejala
vrt in sadovnjak. Njegov zadnji dom pa je v Nevljah.33

33

Marjana Mrak: Operni pevec Jernej Plahuta (1919–2003), v: Kamniški zbornik, Ljubljana 2006.

38

Diplomsko delo

Nežka Hribar

3.4.5.3 POLDE MIHELIČ (1923–2002)

Slika 43: Polde Mihelič
(Mihelič, Polde: Včerajšnji svet, Kamnik: ZKO, 1999, str. neoštevilčeno).

Polde Mihelič je bil doma iz Oševka pri Kamniku. Bil je slikar s srednjo umetniško in višjo
pedagoško izobrazbo. Upodabljal je prizore predvsem iz podeţelskega, vaškega ţivljenja ter
lepoto narave. Kompozicije so zahtevne, ali izrazito horizontalne ali ozke in pokončne. Spričo
ţivljenjskosti tega slikarstva ugotavljajo, da ne gre le za čustveno obujanje spominov, ampak
za iskanje sintetične strukture preteklega in sedanjega, spominov, aktualnih opazovanj in
doţivljanj.
Polde Mihelič se s svojim opusom uvršča med tiste slovenske likovne umetnike, ki gradijo
mostove med preteklim in sedanjim, med tradicijo in aktualnostjo, med osebnim in splošnim,
vse to pa daje vednost in pomen nam in današnjemu času.
Miheličevo slikarstvo je na pogled blizu Gasparijevemu folklornemu slikarstvu. Medtem ko je
Maksim Gaspari kot slikar skrben opazovalec, je Miheličev pristop povsem oseben, vase
obrnjen. Njegovo slikarstvo je odraz nostalgičnih spominov na najlepša leta ţivljenja in hkrati
predstavlja poskus oţivljanja in podoţivljanja otroške evforije, občutka sreče, ki se slikarju
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ves čas izmika. Nekatera dela so mu naklonila toliko sreče, da jih ni hotel prodati, pa čeprav
bi zasluţil veliko denarja.34

Slika 44: Slika Hlapček
(Mihelič, Polde: Včerajšnji svet, Kamnik: ZKO, 1999, str. 56)

Slika 45: Slika Nedelja
(Mihelič, Polde: Včerajšnji svet, Kamnik:ZKO, 1999, str. 61)
34

Mihelič, Polde: Včerajšnji svet, Kamnik: ZKO, 1999, str. 6, 8, 9.
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4 UČNA PRIPRAVA- (2. razred)
PREDMET
UČITELJ
TEDEN, URA
ŠOLA
TEMA
ENOTA
CILJI

SPO
Neţa Hribar
OŠ Nevlje
Bilo je nekoč …
Pogledam naokrog
Ţivljenje ljudi v preteklosti in danes; Domači kraj; Okolica šole
in orientacija
*Učenci spoznavajo pomen naše dediščine.
*Učenci spoznavajo različne vidike ţivljenja ljudi v preteklosti in
danes.
*Učenci spoznavajo lastnosti domačega kraja.
*Učenci opazujejo objekte, ki sodijo v kulturno dediščino.
*Učenci spoznajo, da so ljudje, ki skrbijo za ohranjanje dediščine,
pomembni.
*Učenci na terenu opazujejo arhitekturno zanimive stavbe.
*Učenci spoznavajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju.
*Učenci vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebe.
*Učenci si ogledajo in spoznajo zgodovino cerkve v Nevljah.
*Učenci slišijo legendo, ki govori o jezeru, ki ga sedaj ni več.
*Učenci slišijo legendo o zvonu.
*Učenci spoznajo, zakaj poimenovanje Mamutov most.
*Učenci si ogledajo zunanjost kmečke hiše s konca 16. stoletja in
vrednotijo pomen takšnih stavb.
*Učenci se orientirajo na časovnem traku. Razporejajo dogodke
in ljudi.

terensko delo, delo z učnimi listi, reševanje učnih listov, pogovor,
razlaga, orientacija na časovnem traku
OBLIKE DELA
frontalna, individualna, delo v dvojicah
UČNI
PRIPOMOČKI, časovni trak, učni list
LITERATURA
*Benjamin in Danijel Bezek: Po sledeh neveljskega mamuta,
Kamnik 1998
*Boţo Otorepec: Listina iz 1232 in najstarejša zgodovina
Kamnika, v: *Kamniški zbornik, Ljubljana 1985, str. 23–28
*Tone Cevc: Vodiškarjeva kmečka hiša v Nevljah s konca 16. st.,
v: *Kamniški zbornik, Ljubljana 2006
*Ivanka Učakar: Nekoč je bilo jezero, v: Kamniški zbornik,
Ljubljana 2010
*Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica, Kamnik: J. in R.
Kališnik, 2003
*Marjana Mrak: Operni pevec Jernej Plahuta (1919–2003), v:
Kamniški zbornik, Ljubljana 2006
*Mihelič, Polde: Včerajšnji svet, Kamnik: ZKO, 1999
*http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje-html.
METODE
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UVODNI DEL – MOTIVACIJA
Razmišljanje učencev spodbudim z vprašanji:
Zakaj ime Nevlje?
Kaj meniš, po čem so znane Nevlje?
Predznanje učencev preverim z nalogami.
1.
a)
b)
c)

ker je načrt zanj narisal arhitekt Tone Mamut.
ker so na tem mestu odkrili ostanke, in sicer kosti mamuta.
ker so v tistem času, ko so gradili most, videli mamuta, ki je šel skozi Nevlje.

2.
a)
b)
c)

V Nevljah stoji stara kmečka hiša s konca 16. stoletja. Katera hiša je to? Kako se ji reče?

Orešnikova kmečka hiša
Mejačeva kmečka hiša
Vodiškarjeva kmečka hiša
3.

a)
b)
c)

V Nevljah imamo Mamutov most. Tako se imenuje,

Kdo je zavetnik cerkve v Nevljah? Obkroţi črko pred imenom junaka, ki je premagal zmaja.

sv. Jurij
sv. Matej
sv. Štefan
4. Kaj meniš, ali spodnja trditev drţi?
»Do neveljske cerkve je v preteklosti segalo jezero.«

a)
b)
c)

Da, slišal/-a sem legendo o tem.
Ne, to ni res.
Ne vem.

5.
a)
b)
c)

arhitekt
slikar
operni pevec
6.

a)
b)
c)

Kati Turk iz Nevelj je veliko časa preţivela:

na morju
na Veliki planini kot pastirica
v Ameriki
7.

a)
b)
c)

Jernej Plahuta z Briš je bil:

Polde Mihelič iz Oševka je bil:

igralec
slikar
raziskovalec
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OSREDNJI DEL
Poberem liste z vprašanji zaprtega tipa in jim razdelim nove liste, na teh imajo predstavljen
potek naše poti. Ogledamo si: cerkev sv. Jurija (zunanjost), Mamutov most in Vodiškarjevo
kmečko hišo (zunanjost). O teh znamenitostih jim povem glavne podatke, zanimivosti, ki so
zgodovinske narave. Predstavim jim legendo o jezeru in zvonu. Povem jim, da so za ta kraj
pomembne naslednje osebe: Kati Turk, Polde Mihelič in Jernej Plahuta.
(Tega besedila učenci ne dobijo v roke, pač pa ga imajo na učnih listih, ki jih bodo na koncu
ure nalepili v zvezke.)
CERKEV SVETEGA JURIJA
Cerkev sv. Jurija je najstarejša na Kamniškem. Davnega leta 1232 je bila iz nje izločena
kamniška fara.
Pripovedka pripoveduje o tem, da je pod cerkvijo grobnica, v katero so v preteklosti
pokopavali pomembne ljudi iz Kamnika.
MAMUTOV MOST
Mamut je je ţivel v času ledene dobe. Temperature so bile nizke, meja večnega snega pa je
bila na višini 1000 metrov. To je bilo pred 20 000 leti.
Ko so leta 1938 čez Nevljico gradili most, so v zemlji našli ostanke mamutovega okostja.
Mamutovo okostje je razstavljeno v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani.
LEGENDA O JEZERU
Tam, kjer je danes mesto Kamnik, je bilo nekoč jezero. Na obzidju Malega gradu so videli
obroče, ki so sluţili za privezovanje ladij. Tam, kjer teče reka Bistrica, je bila nekoč velika
gora. Nekega dne je divjala grozovita nevihta, voda je lila s tako močjo, da je razcepila goro
na dva dela, danes imenovana Stari in Mali grad. Jezero je segalo vse do cerkve v Nevljah,
kjer so nedolgo tega videli kole, kamor so privezovali čolne.
LEGENDA O ZVONU
S čolnom so peljali zvon k cerkvi. Čoln se je prevrnil, zvon pa potonil na dno jezera. Pravijo,
da zvoni enkrat letno, na boţični večer.
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VODIŠKARJEVA KMEČKA HIŠA S KONCA 16. STOLETJA
Starost hiše ocenjujejo na okoli 400 let. Danes je to muzej na prostem, včasih pa so v njej
ţiveli ljudje. Zgrajena je bila iz kamna in lesa, streha pa je bila prekrita s slamo. Starost hiše
dokazuje najdena lončevina ter sestavljenost lesenih sten. Hišo sestavljajo: klet, veţa, črna
kuhinja, štibelc (spalnica za starše) in hiša (dnevna soba).
JERNEJ PLAHUTA – OPERNI PEVEC
Jernej Plahuta je bil rojen na Brišah nad Kamnikom. Otroštvo je preţivel ob kmečkih
opravilih, šolo je obiskoval v Nevljah. Imel je zelo lep visok glas, tenor. Sluţbo je dobil v
mariborski operi, pel pa je tudi v Avstriji in Nemčiji.
KATI TURK
Kati Turk je bila doma v Nevljah. Bila je dobrodušna in vesela ţenska. Veliko svojega
ţivljenja je preţivela na Veliki in Gojški planini. Pasla je krave, delala sire, t. i. trniče,
izdelovala je ročno izvezene prte, ki krasijo velikonočne košare mnogih druţin in oltarje v
cerkvah. Znana pa je tudi po svojih slikah in pesmih.

POLDE MIHELIČ – SLIKAR
Polde Mihelič je bil slikar, doma iz Oševka. Na njegovih slikah so največkrat prizori iz
podeţelskega in vaškega ţivljenja.

Vrnemo se nazaj v razred. Na tleh, kamor se usedejo učenci, je razpotegnjen časovni trak.
Poskrbim, da vsi učenci dobro vidijo celoten trak. Na njem so prilepljene naslednje slike za
pomoč pri časovni orientaciji: prastarši, stari starši, starši, dojenček, otrok. Glede na te slike
bodo učenci razporedili naslednje slike: Kati Turk, Polde Mihelič, Jernej Plahuta, cerkev,
mamut, najdeno mamutovo okostje, Vodiškarjeva hiša. Delali bodo v trojicah. Najprej bodo
sami razmišljali, kam v časovni trak sodi slika, nato pa bodo svoje razmišljanje predstavili še
ostalim.
Ob tej dejavnosti se pogovorimo o preteklosti. Preteklost sestavljajo dogodki, ki so se dogajali
pred časom. Od takrat je lahko preteklo malo ali veliko časa.
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ZAKLJUČEK
Učenci pregledajo učni list z uvodne motivacije. Še enkrat obkroţijo odgovore. Vrednotijo
svoje predznanje in znanje, ki so ga to uro pridobili.
Učne liste s znamenitostmi Nevelj prilepijo v zvezke.
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5 ANALIZA UČNE URE
V sredo, 18. maja 2011, sem izvedla pedagoški del, in sicer sem poučevala dve uri v drugem
razredu osnovne šole v Nevljah.
Ko sem začela načrtovati pedagoški del, sem imela nekaj teţav, saj nisem vedela, v kateri
razred spada moja tema, v tretji ali drugi razred. Prebirala sem učni načrt, preučevala učne
cilje, teme, vsebine … Končno sem s pomočjo učiteljice tretjega razreda ugotovila, da izbrana
tema spada v drugi razred. Nato sem se za nastop dogovorila z učiteljico Darjo Klopčič
Lisičič, pri kateri sem imela v prvem letniku fakultete ţe prakso, zato sem se sodelovanja še
bolj veselila. Pogovorili sva se o tem, kaj učenci ţe vedo, predstavila sem ji svoje ideje za
potek učne ure in določili najprimernejši dan mojega poučevanja. Bila je zelo prijazna in mi je
ves čas pomagala z nasveti.
Pri načrtovanju učne ure sem imela teţave z določanjem zahtevnosti dejavnosti, ki sem jih
načrtovala. Sprva sem zastavila malo preteţke naloge, ki sem jih nato prilagodila. Učenci
drugega razreda še nimajo dobre predstave o času. Ne poznajo letnic, tako da jim je treba
drugače razloţiti, kdaj se je nekaj v zgodovini zgodilo. Orientirala sem se na tisto, kar jim je
blizu – dogodke smo uvrščali v čas glede na ţivljenje njihovih staršev, starih staršev in
prastaršev.
Ko sem stopila v razred, sem imela tremo, saj je od mojih nastopov in prakse minilo ţe kar
nekaj časa. Učenci so me lepo sprejeli, spraševali so me, če bom njihova nova učiteljica in
tako je bil led prebit. Sprostila sem se in ura se je pričela.
V uvodni motivaciji sem jih spodbudila k razmišljanju o domačem kraju. Govorili so, česa se
najprej spomnijo, ko slišijo besedo Nevlje. Omenili so Mamutov most, šolo, cerkev … Po
kratkem razgovoru, sem jim razdelila učne liste s sedmimi nalogami oziroma vprašanji
zaprega tipa. Med tremi odgovori so morali izbrati enega in obkroţiti črko pred njim. Ker so
nekateri v branju še zelo šibki, mi je učiteljica svetovala, naj skupaj preberemo vprašanja ter
odgovore. Tako sem brala vprašanja, vse tri odgovore in počakala, da so se odločili in
obkroţili. Ko smo zaključili, sem jim razdelila nove liste. Na teh so bile v sliki in besedi
predstavljene znamenitosti in znane osebe Nevelj. Slike sem prostorsko razporedila in jih
umestila v načrt naše poti. Z učenci smo skupaj preučili naš teren in točke, kjer se bomo
ustavili.
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Osrednji del učne ure se je pričel zunaj. Učenci so se obuli in v parih razporedili v kolono.
Odpravili smo se do cerkve. Na kratko sem jim predstavila zgodovino. Eden od učenec je bil
zelo prisrčen. Ko sem jim povedala, da naj bi bila pod cerkvijo grobnica, kamor so v
preteklosti pokopavali pomembne ljudi, me je vprašal, kako globoko je ta grobnica.
Odgovorila sem, da je verjetno zelo globoko v zemlji. Učenec pa je rekel: »Še dobro, drugače
bi se ministrantom lahko vdrlo in bi padli noter!« Povedala sem jim, da je bila cerkev zgrajena
ţe pred letom 1232. Vedela sem, da jim letnice še niso domače, zato sem jim to poenostavila
in rekla, da je to zelo dolgo nazaj, ko še ni bilo njihovih dedkov, pradedkov, babic, prababic
… Pot smo nadaljevali k Mamutovemu mostu. Veliko učencev je vedelo, da so bile na tem
mestu najdene kosti mamuta in da se most zato tako imenuje. Začudeni so bili, ko sem jim
povedala, da je bila v času ledene dobe meja večnega snega na višini 1000 metrov. Razloţila
sem jim, da so kosti odkopali leta 1938, takrat, ko so bile njihove prababice in pradedki stari
pribliţno toliko, kot so oni sedaj. Na tej točki smo se malo dlje zadrţali, ker so imeli veliko
vprašanj. Na tem mestu pa sem jim povedala tudi, kdo sta bila Polde Mihelič in Jernej
Plahuta. Bili smo pribliţno na polovici poti in koncentracija učencev je začela padati. Ţe
učiteljica me je opozorila, da ne bodo mogli slediti celotni učni uri. V nadaljevanju sem
morala malo več časa nameniti tudi disciplini. Šli smo do Vodiškarjeve hiše. Učenci so si
lahko dobro ogledali zunanjost (majhna okna, kamen, les …) in hišo primerjali z novo, ki stoji
poleg. Vedeli so, da včasih ni imel vsak svoje sobe tako kot danes. Spoznali so besedo
»štibelc« – spalnica za starše. Pot nas je vodila nazaj k šoli. Pokazala sem jim, kje je ţivela
Kati Turk in jim prebrala njeno pesem Mamut. Povedala sem jim legendi o jezeru in o zvonu.
Učenci so se vţiveli v pripoved in so ugotavljali, če stojijo na mestu, kjer naj bi bilo nekoč
jezero.
S tem se je naše terensko delo zaključilo. Odpravili smo se nazaj v razred, kjer sta nas čakali
še dve dejavnosti. Ponovno sem jim razdelila liste z uvodne motivacije in njihova naloga je
bila, da s pisalom drugačne barve ponovno obkroţijo odgovore, ki se jim zdijo pravilni. Tako
so lahko primerjali svoje predznanje in znanje, ki so ga pridobili na terenu. Sledila je še
zadnja dejavnost, delo s časovnim trakom. Usedli so se okoli časovnega traka na tleh. Najprej
smo se pogovorili o pomenu tega učnega pripomočka. Pripravljene sem imela slike ljudi, ki so
predstavljali različno stare druţinske člane: prastarše, stare starše, starše, dojenčka in otroke
stare pribliţno osem let. Tako so si laţje predstavljali časovno zaporedje in rešili še zadnjo
nalogo. Razdelili so se v skupine po tri in vsaka je dobila eno sliko, ki so jo morali uvrstiti v
časovni trak. Slike so prikazovale mamuta, rekonstrukcijo mamuta, cerkev, Vodiškarjevo
47

Diplomsko delo

Nežka Hribar

hišo, Kati Turk, Poldeta Miheliča in Jerneja Plahuto. Ugotoviti so morali, kam pribliţno sodi
slika, v kateri čas, kako daleč v preteklost. Bila sem presenečena, ker so bile slike na koncu
pravilno razporejene, le ena skupina je imela teţave. Rekonstrukcijo mamuta so dali k
mamutu. Ko pa sem jim povedala, da so rekonstrukcijo naredili šele potem, ko so okostje v
Nevljah našli, so vedeli in sliko poloţili na pravo mesto. Bistvo te dejavnosti je bilo, da
določijo pribliţno mesto dogodku, stavbi, osebi v časovnem dogajanju. Ţelela sem, da se
zavedajo, da je mamut ţivel daleč v preteklosti, da so cerkev in Vodiškarjevo hišo gradili
pribliţno pred 1000 leti, da so J. Plahuta, P. Mihelič in K. Turk ţiveli v času učenčevih
prababic in pradedkov ter da so v tistem času našli kosti mamuta.
S tem se je moj pedagoški del zaključil. Učiteljica me je pohvalila in zatrdila, da so učenci
izvedeli veliko novega.

Slika 46: Časovni trak
(foto: N. Hribar)
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Slika 47: Izdelovanje časovnega traku
(foto: N. Hribar)

Slika 48: Slike na časovnem traku
(foto: N. Hribar)
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6 EMPIRIČNI DEL
Opredelitev raziskovalnega problema
V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, kako dobro učenci drugega razreda poznajo
zgodovino in dediščino svojega domačega kraja.
Menim, da mora vsak najprej poznati svoje domače okolje, šele potem bo pripravljen na
spoznavanje in raziskovanje tujih krajev, drţav, celin …
Cilji:
1. Učenci vedo, zakaj se most imenuje Mamutov most.
2. Učenci spoznanjo pomen Vodiškarjeve kmečke hiše.
3. Učenci poznajo zavetnika cerkve v Nevljah.
4. Učenci slišijo legendo o jezeru.
5. Učenci spoznajo znane osebe iz preteklosti domačega kraja.

Hipoteze
H1: Predvidevam, da bo vsaj polovica učencev vedela, zakaj je most tako poimenovan.
H2: Predvidevam, da bo vsaj pet učencev vedelo, da gre za Vodiškarjevo hišo.
H3: Predvidevam, da bo vsaj polovica učencev vedela, da je zavetnik cerkve sv. Jurij.
H4: Predvidevam, da bo vsaj pet učencev poznalo legendo o jezeru.
H5: Predvidevam, da bosta vsaj dva učenca vedela, kdo je bil J. Plahuta.
H6: Predvidevam, da bo vsaj pet učencev vedelo, kdo je bila K. Turk.
H7: Predvidevam, da bosta vsaj dva učenca vedela, kdo je bil P. Mihelič.
Vzorec
V raziskavo sem vključila učence in učenke drugega razreda osnovne šole Nevlje, skupaj 22
učencev.
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Postopek zbiranja podatkov in raziskovalna metoda
Za način zbiranja podatkov sem izbrala diagnostično tehniko, in sicer anketni vprašalnik.
Anketo sem izvedla 18. maja 2011, pred samim začetkom učne ure.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz sedmih vprašanj zaprtega tipa. Učenci so izbirali med
tremi odgovori: a,b ali c. Učiteljica me je opozorila, da so nekateri učenci zelo šibki pri
branju, in mi svetovala, naj jim sama preberem vprašanje, oni pa potem sami razmislijo in
obkroţijo odgovor, ki se jim zdi pravilen. Zaprt tip vprašanj sem izbrala zato, ker je časovno
bolj primeren. Učenci te starosti namreč počasi berejo in še počasneje pišejo, zato bi vzelo
preveč časa, če bi jim ponudila vprašanja odprtega tipa. Slabost takega načina pa je, da imajo
učenci vedno moţnost ugibanja. Zavedam se, da so nekateri odgovori odraz ugibanja in sreče
in ne toliko znanja.
Odgovore učencev sem nato analizirala in ugotavljala, koliko učencev je obkroţilo pravilen
odgovor in koliko napačnega.
Metoda obdelave podatkov
Zbrane podatke sem uredila v tabele in jih nato predstavila še grafično. Grafi prikazujejo
število pravilnih in napačnih odgovorov za vsako vprašanje posebej. Pri vsakem vprašanju
sem dodala tudi pisno razlago dobljenih rezultatov in potrdila oziroma ovrgla svojo začetno
hipotezo.
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Analiza rezultatov (v zelenem tisku so pravilni odgovori)
1.

V Nevljah imamo Mamutov most. Tako se imenuje,
a) ker je načrt zanj narisal arhitekt Tone Mamut.
b) ker so na tem mestu odkrili ostanke, kosti mamuta.
c) ker so v tistem času, ko so gradili most, videli mamuta, ki je šel skozi Nevlje.

H1 Predvidevam, da bo vsaj polovica učencev vedela, zakaj ima most tako ime.
Tabela 1: Odgovori učencev na vprašanje o Mamutovem mostu.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
21
95, 5
nepravilno 1
4,5
Na prvo vprašanje Zakaj se most imenuje Mamutov most? je pravilno odgovorilo 21 učencev,
le eden je obkroţil napačno trditev. Pričakovala sem, da bo veliko učencev poznalo pravilen
odgovor, saj gredo velikokrat čez ta most in lahko opazijo tablo, na kateri je napisano, da so
na tem mestu odkrili kosti mamuta. Hipoteza je potrjena. Pričakovala sem vsaj polovico
pravilnih odgovorov, dobila pa sem jih več.

Graf 1: Odgovori učencev na prvo vprašanje.
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2.
V Nevljah stoji stara kmečka hiša s konca 16. stoletja. Katera hiša je to? Kako se
ji reče?
a) Orešnikova kmečka hiša
b) Mejačeva kmečka hiša
c) Vodiškarjeva kmečka hiša

H2 Predvidevam, da bo vsaj pet učencev vedelo, da gre za Vodiškarjevo hišo.
Tabela 2: Odgovori učencev na vprašanje o Vodiškarjevi hiši.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
7
31,8
nepravilno 15
68,2
Na drugo vprašanje Katera hiša v Nevljah je iz 16. stoletja? je pravilno odgovorilo sedem
učencev, petnajst pa napačno. Pričakovala sem, da bodo pravilen odgovor poznali tisti učenci,
ki ţivijo blizu Vodiškarjeve hiše ali pa morda tam kupujejo mleko. Hipoteza je potrjena, saj je
pravilen odgovor obkroţilo več kot pet učencev. Pravilno so najbrţ odgovorili tisti, ki so
doma prav v vasi Nevlje, tisti iz Vrhpolja pa ne poznajo domačih poimenovanj domačij.

Graf 2: Odgovori učencev na drugo vprašanje
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Kdo je zavetnik cerkve v Nevljah? Ime junaka, ki je premagal zmaja.
a) sv. Jurij
b) sv. Matej
c) sv. Štefan

H3 Predvidevam, da bo vsaj polovica učencev vedela, da je zavetnik cerkve sv. Jurij.
Tabela 3: Odgovori učencev na vprašanje o zavetniku cerkve.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
19
86,4
nepravilno 3
13,6

Na tretje vprašanje Kdo je zavetnik cerkve v Nevljah? je 19 učencev pravilno odgovorilo, le
trije so obkroţili napačen odgovor. Večina otrok obiskuje verski pouk in hodi k maši, zato
sem pričakovala veliko pravilnih odgovorov. Odgovorili so še bolje, kot sem pričakovala.
Hipoteza je potrjena.

Graf 3: Odgovori učencev na tretje vprašanje
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4.
Kaj meniš, ali spodnja trditev drţi?
»Do neveljske cerkve je v preteklosti segalo jezero.«
a) Da, slišal/-a sem legendo o tem.
b) Ne, to ni res.
c) Ne vem.

H4 Predvidevam, da bo vsaj pet učencev poznalo legendo o jezeru.
Tabela 4: Odgovori učencev na vprašanje o legendi.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
14
63,6
nepravilno 8
36,4

Na četrto vprašanje o legendi o jezeru je 14 učencev obkroţilo pravilen odgovor, se pravi da
so slišali legendo o jezeru. Hipoteza je potrjena. Pričakovala sem slabši rezultat, saj skoraj vsi
poznamo legendo o kamniški Veroniki, legenda o jezeru pa ni tako znana. Seveda pa moram
predpostaviti, da so morda obkroţili pravilen odgovor, legende pa v resnici niso slišali in so
imeli srečo pri ugibanju. Menim, da v resnici ni toliko učencev slišalo legende, kot sem dobila
pravilnih odgovorov.

Graf 4: Odgovori učencev na četrto vprašanje
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Jernej Plahuta z Briš je bil:
a) arhitekt
b) slikar
c) operni pevec

H5 Predvidevam, da bosta vsaj dva učenca vedela, kdo je bil Jernej Plahuta.

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje o J. Plahuti.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
5
22,7
nepravilno 17
77,3
Pri petem vprašanju Kdo je bil J. Plahuta? je 5 učencev obkroţilo pravilen odgovor, 17
učencev pa napačnega. Pričakovala sem, da tega učenci ne bodo vedeli, saj je J. Plahuta
pokojni ţe 17 let. Hipoteza je potrjena. Predvidevam pa, da so pravilni odgovori zgolj
posledica ugibanja.

Graf 5: Odgovori učencev na peto vprašanje
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Kati Turk iz Nevelj je veliko časa preţivela:
a) na morju
b) na Veliki planini kot pastirica
c) v Ameriki

H6 Predvidevam, da bo vsaj pet učencev vedelo, kdo je bila Kati Turk.
Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje o K. Turk.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
11
50,0
nepravilno 11
50,0

Pri šestem vprašanju so se učenci razdelili na pol. Ena polovica (11 učencev) je obkroţila
pravilen odgovor, druga polovica pa napačnega. Hipoteza je potrjena, saj je 11 učencev
vedelo, kdo je bila K. Turk. Pričakovala sem slabši rezultat, zopet pa je šlo v večini primerov
verjetno za ugibanje. Nekateri pa so res poznali odgovor, saj je Kati ţivela v Nevljah in so
doma slišali o njej. Po mojih pričakovanjih Kati Turk učenci ne poznajo, saj je bila pokojna,
preden so se rodili oni. Veliko mladih druţin je priseljenih v te kraje, tako da tudi starši otrok
ne poznajo starejših oziroma pokojnih ljudi.

Graf 6: Odgovori učencev na šesto vprašanje
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Polde Mihelič iz Oševka je bil:
a) igralec
b) slikar
c) raziskovalec

H7 Predvidevam, da bosta vsaj dva učenca vedela, kdo je bil P. Mihelič.
Tabela 7: Odgovori učencev na vprašanje o P. Mihelič.

št. učencev št. učencev (%)
pravilno
8
36,4
nepravilno 14
63,6

Na sedmo vprašanje Kdo je bil P. Mihelič? je 8 učencev odgovorilo pravilno, 14 pa napačno.
Pričakovala sem še slabši rezultat, saj je bil tudi P. Mihelič pokojni, ţe preden so se učenci
rodili. Ţivel je v vasi Oševek, ki je od Nevelj oddaljena slab kilometer.
Hipoteza je potrjena, saj je 8 učencev obkroţilo pravilen odgovor. Kot pri prejšnjih dveh
vprašanjih pa tudi tu ne smemo spregledati, da je šlo pri večini za ugibanje.

Graf 7: Odgovori učencev na sedmo vprašanje
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SKLEP
V raziskavi sem dobila skupno 154 odgovorov (22 učencev je odgovorilo na vseh sedem
vprašanj). Od tega je bilo vseh pravilnih 85, kar predstavlja 55,2 odstotka. Lahko zaključim,
da učenci kar dobro poznajo zgodovino domačega kraja in njegovo dediščino, seveda pa ne
smem zanemariti, da je šlo pri nekaterih vprašanjih zgolj za ugibanje. Moja pričakovanja so se
uresničila, saj sem najboljše rezultate dobila pri vprašanju o Mamutovem mostu (samo eden
učenec je obkroţil napačen odgovor) in pri vprašanju o zavetniku cerkve (samo trije napačni
odgovori). Najmanj pa so učenci vedeli o znanih osebah iz zgodovine domačega kraja. Le pet
jih je vedelo, kdo je bil J. Plahuta in osem, kdo je bil P. Mihelič. Vse tri osebe (še K. Turk) so
pomembne za Nevlje, vendar je normalno in pričakovano, da jih učenci v drugem razredu ne
poznajo, morda jih še njihovi starši ne.

Graf 8:Število vseh pravilnih in nepravilnih odgovorov v raziskavi
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7 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem se posvetila Nevljam. V sliki in besedi sem predstavila kulturno in
naravno dediščino. Pisala sem o odkritju mamutovih kosti, o Vodiškarjevi hiši, o legendah, ki
pripovedujejo o tem kraju, o cerkvi sv. Jurija in o pomembnih osebah.
Sama prihajam z Briš; to je majhna vas, ki spada v Nevlje in pod neveljsko faro. Čeprav sem
se lani preselila nekaj kilometrov stran, moje srce še vedno spada sem in upam, da se bom
skupaj z druţino kmalu preselila nazaj v rodni kraj. Zame je zelo pomemben cerkveni zbor, ki
ga obiskujem ţe od malih nog. Vsako nedeljo se srečamo na vaji in nato pojemo pri sveti
maši. Večkrat prepevamo tudi na porokah ali pa organiziramo kakšen koncert. Lahko rečem,
da smo mladi v tem kraju zelo povezani med seboj, nekateri zaradi glasbe, drugi pa zaradi
gasilstva in športa.
Zaradi navezanosti na domače okolje sem izbrala temo o domačem kraju za zaključek študija.
Nevlje so kljub majhnosti zelo bogate in pomembne. Leta 1938 so prav tu odkrili kosti
mamuta, ki so sedaj na ogled v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Zgodovinsko in kulturno
vrednost ima tudi Vodiškarjeva hiša, ki ji pripisujejo starost 400 let. Cerkev v Nevljah je
najstarejša na kamniškem in je bila do leta 1232 glavna fara. Iz tega kraja in bliţnje okolice
prihajajo tudi pomembne osebe, ki so pustile pečat na umetniškem področju. Ponosna sem, da
ravno iz moje druţine izhaja sedaj ţe pokojni Jernej Plahuta – operni pevec, o katerem sem
pisala v diplomskem delu. Bil je brat mojega starega očeta oziroma stric mojega očeta.
Večkrat sem se srečala tudi s slikarjem Poldetom Miheličem, saj je bil stari oče moje sošolke.
Kati Turk pa je bila druţinska prijateljica in smo jo velikokrat obiskali. Še vedno hranim lesen
kroţnik, ki mi ga je nekoč podarila za rojstni dan.
Izvedla sem tudi pedagoški del. Učencem drugega razreda neveljske osnovne šole, sem ţelela
pokazati, kaj vse lahko najdejo v domačem kraju in na kaj so lahko ponosni. Organizirala sem
terensko delo, tako da smo si vse znamenitosti tudi ogledali.
V raziskavi sem ţelela ugotoviti, kako dobro učenci drugega razreda poznajo zgodovino
Nevelj. Sestavila sem sedem vprašanj zaprtega tipa, ki sem jih uporabila za preverjaje
predznanja.
Z analizo odgovorov sem prišla do zaključka, da učenci precej dobro poznajo zgodovino
domačega kraja. Skoraj vsi so vedeli, da so bile tu odkrite mamutove kosti in da je zavetnik
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cerkve sv. Jurij. Niso pa poznali Jerneja Plahute in Poldeta Miheliča, kar pa sem tudi
pričakovala.
Skupno je bilo vseh pravilnih odgovorov 55,2 % , kar predstavlja več kot polovico vseh
odgovorov. Na podlagi tega lahko sklepam, da učenci precej dobro poznajo domači kraj. Ker
pa je šlo le za obkroţevanje pravilnih odgovorov, ne smemo zanemariti dejstva, da so učenci
lahko ugibali in so bili pravilni odgovori zgolj posledica sreče pri ugibanju.
Menim, da sta poznavanje domačega kraja in odnos do doma pomembna odskočna deska za
nadaljnje ţivljenje. Vsak bi moral biti ponosen na svoje korenine ter vedno in povsod glasno
povedati, od kod prihaja in kdo so njegovi predniki.
Za konec pa še verz pesmi narodno zabavnega ansambla Roka Ţlindre:
Tam, kjer je dom in korenine, tudi del srca živi, le kje gradovi so bolj lepi kot si rodna hiša ti.
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12 PRILOGE
12.1 UČNI LIST ZA PREVERJANJE PREDZNANJA – VPRAŠALNIK

PA POGLEJMO, KAJ VEŠ O NEVLJAH (obkroţi pravilen odgovor)
1.

V Nevljah imamo mamutov most. Tako se imenuje,
a)

ker je načrt zanj narisal arhitekt Tone Mamut.

b)

ker so na tem mestu odkrili ostanke, kosti mamuta.

c)

ker so v tistem času, ko so gradili most, videli mamuta, ki je šel skozi Nevlje.

2.
V Nevljah stoji stara kmečka hiša s konca 16. stoletja. Katera hiša je to? Kako se ji
reče?

3.

4.

a)

Orešnikova kmečka hiša

b)

Mejačeva kmečka hiša

c)

Vodiškarjeva kmečka hiša

Kdo je zavetnik cerkve v Nevljah? Ime junaka, ki je premagal zmaja.
a)

sv. Jurij

b)

sv. Matej

c)

sv. Štefan

Ali meniš, da spodnja trditev drţi?

»Do neveljske cerkve je v preteklosti segalo jezero.«

5.

a)

Da, slišal/-a sem legendo o tem.

b)

Ne, to ni res.

c)

Ne vem.

Jernej Plahuta z Briš je bil:
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a)

arhitekt

b)

slikar

c)

operni pevec

Kati Turk iz Nevelj je veliko časa preţivela:
a)

na morju

b)

na Veliki planini kot pastirica

c)

v Ameriki

Polde Mihelič iz Oševka je bil:
a)

igralec

b)

slikar

c)

raziskovalec
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12.2 UČNI LIST, NA KATEREM JE V
PREDSTAVLJENA DEDIŠČINA NEVELJ
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