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III 

POVZETEK  

Diplomska naloga predstavlja lego Tuhinjsko – Motniške doline in njeno ţivljenje skozi 

zgodovino. V prvem delu je preteklost tega območja razdeljena na različna časovna 

obdobja, vsako izmed njih pa je podrobneje opisano. Nato sledi prikaz lege in današnjega 

utripa ţivljenja ter kratek pregled ohranjenih kulturnih »ostankov«, s pomočjo katerih si 

lahko predstavljamo značilno podobo naše doline v preteklosti. V osrednjem delu je vsa 

kulturna dediščina prikazana po krajih, podrobneje pa sta predstavljena Motnik in Zgornji 

Tuhinj, slednji je namreč tudi moj domači kraj. V teh dveh osnovnih šolah sem med otroci 

izvedla raziskavo, da bi ugotovila, koliko vedo o zgodovini svojega kraja, ki je z njo tako 

bogat, zato sem jih peljala na terenski ogled starih znamenitosti. Sodelovalo je 20 učencev 

4. razreda podruţničnih šol Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Učni pripravi za vsako šolo 

posebej in analizi opravljenega terenskega dela sta predstavljeni v didaktičnem delu, v 

empiričnem pa rezultati raziskave v obliki tabel in grafov. 
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IV 

SUMMARY 
 

The diploma is about valley of Tuhinj and its history life. The valley of Tuhinj is devided 

into different areas. Firstly my work includes history description of each area and some 

words about the current beat of life in the valley. The beginning also contains a short 

survey concerning cultural remains giving lots of information about the poor area in the 

past. 

As I mentioned before, the valley of Tuhinj is devided into different areas. Those areas are 

small villages with its inhabitants. The text is proceeding with a brief cultural heritage  

presentation of each village. Villages Zgornji Tuhinj – my homevillage and Motnik are 

described in more detail. A short survey concerning cultural remains of Zgornji Tuhinj and 

Motnik was conducted at primary school ''Šmartno v Tuhinju'' among twenty pupils. 

Lesson preparations are shown in didactics part. The empirical part consists results of 

survey, tables, graphs, etc. 
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1 UVOD 

 

Kot biser si lepa Tuhinjska dolina, kjer Kavran prot` Kamniku ti je meja. 

Zgoraj Črnivec, Kostavska planina, kjer sončece vzhaja, je strmi Kozjak. 

(Ansambel bratov Poljanšek) 

 

 

Slika 1: Pogled s Kozjaka, v ozadju Triglav 

 

 

Preteklost je ţe minila, njeni sledovi pa se nahajajo vsepovsod okoli nas. Ţal prevečkrat ne 

vidimo dragocene kulturne dediščine, preko katere bi lahko spoznali bogato zgodbo naših 

prednikov in na podlagi njihovih ostankov 

razkrili preteklost našega kraja. Vsak kraj 

namreč v sebi hrani delčke zgodovine in 

čaka, da jih nekdo sestavi v smiseln 

mozaik časa. Eden izmed takšnih krajev 

se nahaja tudi v osrednji Sloveniji, 

natančneje na juţni meji občine Kamnik. 

 

 

Slika 2: Občina Kamnik 
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Na začetku sem bila prepričana, da se v našem koncu Slovenije, v Tuhinjski dolini, ne 

nahaja nič zgodovinsko zanimivega, vendar je bilo tako mišljenje le rezultat mojega 

nepoznavanja te čudovite in skrivnostne okolice. Ko sem začela postopoma spoznavati, kaj 

vse skriva, se mi je v glavi porajalo ogromno vprašanj. Zanimanje za odkrivanje kulturne 

dediščine svoje okolice me je tako zelo začelo zanimati, da sem svoja nova spoznanja 

ţelela prenesti na učence, ki do sedaj niso vedeli kaj vse lahko odkrijejo v svoji bliţini. 

Prav tako upam, da bo moje delo marsikomu obogatilo dosedanje znanje o preteklosti 

Tuhinjske doline.  

 

Tuhinjska dolina se razteza pod Menino planino in zajema dolini Nevljice in Motnišnice, 

kjer sta v prazgodovini lomastili vsaj dve zanimivi ţivali – ogromen mamut in pritlikavi 

nosorog. Tod čez so potovali ţe Rimljani, ki jim je današnja cesta predstavljala stransko 

pot glavne povezave Emona-Celeia, kasneje, v 12. stoletju pa je zagotovo prevzela vodilno 

vlogo najpomembnejše prometne ţile med Primorjem in Podonavjem. Naselja so v 

preteklosti nastajala najprej ob glavni cesti, ljubke vasice pa se danes skrivajo tudi v 

stranskih, neokrnjenih dolinicah med hribi.
1
  

 

In od kod ime doline? “Po Bleiweisovih Novicah z dne 20. 1. 1864 (avtor P. Ladislav) 

Tuhinjec pomeni tujec. P. Ladislav je menil, da so “Tuhinjci krdelo naselnikov, ki so prišli 

iz tistih krajev (iz osrčja stare Panonije) ter se naselili tu. Ker so bili tujci, so jih 

poimenovali Thince, to je tujce …”. Glede na to, kako so izgovarjali besede, so bili sorodni 

ljudem blizu Blatnega jezera. Pisec jih je poslušal, ko so 8. septembra 1861 prišli z 

Ogrskega na boţjo pot v Maria Trost pri Gradcu.”
2
  

 

Prometna odmaknjenost doline v preteklosti se je danes spremenila v njeno glavno odliko, 

saj sveţ zrak, lepota pokrajine z bogastvom voda ter biseri kmečke ustvarjalnosti v 

Tuhinjsko dolino znova privabljajo vedno več obiskovalcev.
3
  

 

 

                                                 
1
 http://users.volja.net/ap-jesenuc/tuhinjska%20dolina.htm (11. 4. 2011). 

2
 Franc Šetinc: Iz zgodovine Tuhinjske doline (Zbornik lovske druţine Tuhinj), Trzin 1996, str. 42. 

3
 http://users.volja.net/ap-jesenuc/tuhinjska%20dolina.htm (11. 4.2011).  

http://users.volja.net/ap-jesenuc/tuhinjska%20dolina.htm
http://users.volja.net/ap-jesenuc/tuhinjska%20dolina.htm
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 LEGA 

 

Geografsko se Tuhinjska dolina razprostira na severozahodu Posavskega hribovja proti 

smeri vzhod-zahod. Dolina je ravna, izoblikovana v sinklinali, kar je posledica tektonskega 

premikanja. S 658 m je prelaz Kozjak pomembno razvodje dveh voda ter naravna ovira na 

poti.
4
 Dolino na severu omejuje Menina planina in na jugu greben proti Črnemu grabnu.

5
  

 

Slika 3: Tuhinjska dolina in Črni graben  

 

Kljub vsemu pa še danes ostajajo različna mnenja, ko se govori o mejah Tuhinjske doline. 

“Geografsko naj bi obsegala vse porečje Nevljice na zahodu in Motniščnice na vzhodu. 

Nekateri območje delijo na Tuhinjsko dolino, ki sega od Kamnika do Kozjaka in Motniško 

dolino. Glede na upravno in občinsko pripadnost občini se Tuhinjska dolina pogosto 

pojmuje kot območje med Kamnikom in Motnikom, med ljudmi pa je najpogostejša 

trditev, da Tuhinjska dolina sega od “ţeleznega” (današnjega Maistrovega) mostu v 

Kamniku do “Straha” pri Ločici.”
6
 Predvsem prebivalci te doline pa pogosto vztrajamo, da 

sega od Kavrana do Motnika. 

                                                 
4
 Milena Kodra: Promet v Tuhinjski dolini (Kamniški zbornik XVIII), Kamnik 2006, str. 173 

5
 Roman Savnik: Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana 1971, str. 190. 

6
 M. Kodra: Promet v Tuhinjski dolini, str. 173. 
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Sama jo bom v diplomski nalogi obravnavala kot enotno Tuhinjsko – Motniško dolino, ki 

jo deli prelaz Kozjak. 

 

2.2 PRETEKLOST 

 

PRAZGODOVINA 
 

Ko se je zaradi dviganja tal v mlajšem miocenu umaknilo Panonsko morje, ki je nekoč 

segalo v gorenjsko kotlino, sta nastali trojanska antiklinala (izboklina) in tuhinjska 

sinklinala (vboklina). Med dvignjenimi predeli so ostali niţji, kamor se je stekala voda, v 

njih so nastala jezera, ki so se kasneje spremenila v močvirja. Ta so se kasneje delno 

osušila, v njih pa je iz nestrohnjenih dreves nastal premog. Najdbe rastlin kaţejo na 

izredno toplo podnebje, saj so zasledili ostanke sekvoje, posebne vrste borovcev, 

močvirske ciprese, palm, smokvovca, lovorja, evkalipta in cimetovca.
7
 V tem toplem in 

močvirnatem okolju se je pred pribliţno 25 milijoni leti pod Menino planino sprehajal 

prazgodovinski pritlikavi nosorog,
8
 kasneje pa se je v spodnjem delu Tuhinjske doline 

naselil še velikanski mamut.
9
 Tudi reka Nevljica ima zanimivo preteklost, saj je pred 

davnimi časi tekla proti vzhodu in ne zahodu, kakor danes. Konec terciarja je namreč 

zaradi dvigovanja Kamniških Alp na Kozjaku nastala nova razvodnica, ki je njen tok proti 

Motniku preusmerila v Tuhinjsko dolino.
10

  

 

OBDOBJE RIMLJANOV IN SREDNJEGA VEKA 
 

V rimski dobi je mimo Kamnika po obronkih Tuhinjske doline peljala le stranska pot do 

Ločice, kjer se je pridruţila glavni cesti Emona – Celeia. Poleg te se omenja še ena rimska 

cesta in sicer iz Kamnika po gorskih grebenih nad Pšajnovico nad Šmartnim, nato pa na 

Rakitovec in pod vrhovi Šipka na Trojane. Dve pomembni točki ob teh cestah sta bila 

glede na rimske najdbe kraja Šmartno in Motnik.
11

 

                                                 
7
 Primoţ Hieng: Pritlikavi nosorog iz Motnika (Slovenske novice), Ljubljana 2005, str. 10. 

8
 Prav tam. 

9
 Lojze Bolta: Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana 1975, str. 184. 

10
 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 190.  

11
 M. Kodra: Promet v Tuhinjski dolini, str. 173. 
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Šele v 12. stoletju, v času vzpona Andeških grofov, ki so vladali mestu Kamnik, je 

Tuhinjska dolina prekosila vse ostale cestne povezave in dobila naziv glavne prometne ţile 

med Primorjem in Podonavjem.
12

 

 

Slika 4: Srednjeveška trasa skozi Tuhinjsko dolino 

 

Kolonizacija na tem področju je predvsem delo gornjegrajskega benediktinskega 

samostana, ki je imel na tem območju veliko posesti. Prvotno, pred pomembno tranzitno 

potjo, je bil poseljen podgorski pas in prisojne lege, deloma tudi dno doline, ki so bile 

poseljene od 10. do 12. stoletja. Med starejša naselja uvrščamo tista, ki vsebujejo dostavek 

vas ali selo in naselja v zvezi s sadnim ali listnatim drevjem. Mednje zato lahko uvrščamo 

Buč, Cirkuše, Češnjice, Kostanj, Nevlje, Poreber, Pšajnovico, Sela (pri Zg. Tuhinju in pri 

Kamniku), Šmartno, Srednja vas in Zgornji Tuhinj. Mlajša naselja, ki naj bi bila poseljena 

med 13. in 15. stoletjem, pa prepoznamo po končnici -evo, -ovo in -no. Med ta naselja zato 

spadajo Bela Peč, Studenca, Roţično, Trobelno, Markovo in Ţubejevo.
13

  

 

Dokaz velike pretočnosti prometa je med drugimi tudi gosteje naseljeno območje kot v 

Črnem Grabnu, saj je pod Kozjakom nastalo veliko počivališče ali hopisc, današnji 

Špitalič, Motnik pa se je povzdignil v trg. Sredi 13. stoletja, kmalu po izumrtju Andeške 

rodovine, se je glavni promet začel preusmerjati skozi Črni graben, vendar je Kamnik še do 

začetka 16. stoletja ostal med vodilnimi mesti na Kranjskem. 

 

18. in 19. STOLETJE 
 

Ko so v 18. stoletju popravili staro in zgradili novo cesto prek Trojan, je Tuhinjska dolina 

promet dokončno prepustila Črnemu grabnu. Gospodarski vzpon se je zopet pokazal 

                                                 
12

 Anton Melik: Posavska Slovenija, III. zvezek. Ljubljana 1959, str. 150-151. 
13

 Danijel Kaštrun: Sela pri Kamniku. Sela pri Kamniku 2000, str. 14. 



- 6 - 

pribliţno sto let kasneje, ko so (l. 1820) od Kamnika do Ločice skozi Tuhinjsko dolino 

zgradili vozno cesto.
14

 Z njo se je začel kazati tudi arhitekturni napredek v obliki kmečkih 

domov ter gospodarskih poslopij, kar se odraţa na primeru stavbne dediščine, tj. kašče, ki 

so bile še ob koncu 20. stoletja v Tuhinjski dolini dokaj številne in ohranjene. Boljše 

gospodarsko stanje tuhinjskih kmetov se je kazalo še v gradnji večjih, dvoceličnih kašč, 

kasneje pa je bilo ob cesti vidnih vse več zidanih stavb, medtem ko so lesene stale le v 

višje leţečih vaseh. Sredi 19. stoletja so po ovrţenih predlogih o ţeleznici v Tuhinjski 

dolini v Črnem Grabnu zgradili del juţne ţeleznice med Celjem in Ljubljano, tako da je 

dolina bitko zopet izgubila in zašla v stagnacijo gospodarstva. Poleg stagnacije je tudi 

demografska rast prebivalstva povzročila čedalje več revščine, kar je vodilo v mnoţično 

izseljevanje prebivalstva iz doline v tujino, zlasti Ameriko.  

 

V osrednjem delu doline se je prebivalstvo ukvarjalo predvsem s kmetijstvom, večina 

obrti, razen lesne in motniškega usnjarstva, je bila lokalnega pomena. Poleg furmanstva, ki 

je na tem območju pustilo velik pečat, saj so na ta račun zasluţili predvsem prevozniki, 

gostilničarji, obrtniki in kmetje, pa je bila napomembnejša dejavnost tukaj povezana z 

lesom in izrabo gozdov. Les so Tuhinjci namreč v trţaško ladjedelnico prodajali kar 200 

let, do 1. svetovne vojne. Za Motniško dolino to ni prišlo v poštev, saj hlodov, ki so sluţili 

za nosilne stebre in jambore, čez Kozjak zaradi dolţine niso mogli prepeljati. Trgovina z 

lesom je kmalu omilila socialni poloţaj kmetov in izboljšala gospodarske razmere, vendar 

se je v dolino še prekmalu vrnila gospodarska kriza, saj je les zaradi razvijajoče se 

industrije v bliţnjem Kamniku, izgubljal svojo vrednost.
15

 

 

Obdobje obeh vojn je ponekod v Tuhinjski dolini pustilo kar velik pečat, saj so se dogajale 

velike okrutnosti. V spomin na ţrtve je tako po celi dolini postavljenih mnogo 

spomenikov. V bojih na tem območju pa je padlo tudi nekaj narodnih herojev iz Šlandrove, 

Tomšičeve in Kamniške brigade. Po vojni so se druţbene vrednote popolnoma spremenile, 

saj trdo delo in skromno ţivljenje na kmetijah nista bila več edini vir za preţivetje. 

Razvijajoča se kamniška industrija je potrebovala ogromno delovne sile, njen vir pa je bila 

                                                 
14

 A. Melik: Posavska Slovenija, III. zvezek, str. 150, 151.  
15

 M. Kodra: Promet v Tuhinjski dolini, str. 174-181. 
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prav Tuhinjska dolina. Zaradi slabih cestnih razmer in oteţkočenega vsakodnevnega 

odhoda na delo v Kamnik je zopet nastopilo izseljevanje, ki je bilo v dolini največje med 

letoma 1953 in 1961. Ustavilo se je po obnovi in asfaltiranju ceste, okoli leta 1980. Znova 

je posijal napredek, saj so se v dolini zaradi obetajočega gospodarskega in turističnega 

razvoja začele odpirati nove samopostreţne trgovine in gostinski lokali. Zgolj asfaltna 

cesta in nekaj novih lokalov pa za premik v turizmu ni bilo dovolj.
16

 Naj omenim še, da je 

bilo današnje območje Tuhinjske doline v začetku 20. stoletja razdeljeno na tri občine in 

sicer: občina Nevlje, Tuhinj in Motnik.
17

 

 

2.3 20. IN 21. STOLETJE 

 

Pravi napredek se je dokončno pokazal šele konec 20. stoletja,
18

 saj se je takrat začel 

snovati trenutno najpomembnejši dejavnik razvoja - najvišje leţeče terme v Sloveniji - 

Terme Snovik, ki leţijo pod zeleno Menino planino z naravnim jezerom Biba in udorno 

jamo Jespa, kjer prevladuje večni sneg in led. Vse več ekoloških kmetij na našem območju 

turistom nudi odlične domače pridelke, v Motniku pa poleg zanimive turistične poti tudi 

moţnost počitniškega tabora. Turistično društvo Tuhinjska dolina širšemu občinstvu vsako 

leto prikazuje dogodke in opravila iz preteklosti. Kristalno čista in topla izvirska voda v 

Potoku, ki se dan in noč prosto izteka, pa se ponuja, da jo poskusijo in natočijo 

posamezniki z ţelodčnimi teţavami ter vsi tisti, ki bi radi poskusili to edinstveno in ţe kar 

dobre pol stoletja znano zdravilno tekočino. 

 

2.4 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

V Tuhinjski dolini najdemo kar nekaj virov in dokazov človeške zgodovine in kulture, zato 

je arheološka, predvsem pa arhitekturna, oziroma stavbna dediščina še kako pomembna za 

mladi rod, ki preteklosti svojega kraja ne sme pozabiti, temveč mora biti nanjo ponosen.  

 

                                                 
16

 Prav tam. 
17

 Guido Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana 1937.  
18

 M. Kodra: Promet v Tuhinjski dolini, str. 174-181. 
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Nekatere glavne lastnosti stavbne dediščine te doline iz preteklosti pa so se ohranile do 

danes. To so vselej znameniti dvojni kozolci – toplarji, stari mlini in ţage ob vodi, kašče iz 

17. in 18. stoletja, ki so predstavljale srce domačije, ročno rezljana vhodna vrata hiš, 

večinoma dvignjene na hribčkih pa ţe od daleč zagledamo tudi cerkve. Po dolini so sledi 

druge svetovne vojne pustili spomeniki padlim borcem.  

 

Cerkve so večinoma gotske in kasneje prezidane ter barokizirane, ena ali dve pa spadata v 

predkrščansko obdobje. Večina jih je obdana tudi z obzidjem, ki je v preteklosti prav tako 

kot dvignjena lega, pomagalo pri obrambi proti Turkom. Le-ti so omenjeni tudi v prvih 

pisnih omembah tukajšnjih cerkva, saj so leta 1526 prebivalci popisovali cerkvene 

dragocenosti za obrambo proti njim. Mnogo slik, ki so krasile stene cerkev je naslikal 

znani Valentin Metzinger.  

 

Kašča ali “kašta”, zgrajena iz kamna in lesa, je v preteklosti tuhinjskim kmetom 

predstavljala “srce” domačije, saj je sluţila kot shramba njihovih 

ţivljenjsko nujnih stvari, kot npr.: ţito, meso, obleke in celo 

zaloge denarja. Imeti je morala primerno klimo, biti pri roki in 

hkrati reprezentativna, da je lahko z obliko, velikostjo in 

okrasjem označevala socialni poloţaj lastnika. Najprej so gradili 

enocelične kašče (najstarejša je Meţnarkova iz Sidola – 1793), 

kasneje pa za prostor delavnice in spravilo orodja še dvocelične 

(najstarejša je Hribarjeva kašča iz Sidola – 1808). Še leta 1968 jih je bilo v naši dolini 

dobrih 40,
19

 danes je nekaj ţe porušenih, veliko pa jih na srečo hrani kamniški muzej na 

prostem Zaprice.  

 

Mlin na vodo je bil v preteklosti del skoraj vsake 

domačije s primerno lego ob potoku. Z njegovo pomočjo 

so pridobivali moko iz katere so lahko spekli osnovno 

ţivilo – kruh. Danes sta lepo ohranjena delno predelan 

                                                 
19

Majda, Peter Fister: Kašče v Tuhinjski dolini (Kamniški zbornik), Kamnik 1969, str. 91-96. 

Slika 5: Kašča iz l. 1793 

Slika 6: Hacetov mlin (1857) 
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Čevkov mlin v Ravnah nad Šmartnim, ob katerem je do okoli leta 1960 stalo mlinsko 

kolo
20

 ter Hacetov v Golicah, postavljen okoli leta 1857.
21

 

 

Ţaga je zaradi velike količine lesa, ki so ga ljudje pridobivali 

iz gozdov, pripomogla k boljše razvitemu gospodarstvu 

celotne doline. Danes je večina ţe porušenih, ostale pa so 

zapuščene, saj les ne predstavlja več glavne surovine za obrt.  

 

 

Kozolce so včasih šaljivo poimenovali “bencinska črpalka”, saj so 

bili napolnjeni s senom, ti. “gorivom” za takratno človekovo 

prevozno sredstvo - konja.
22

 Ohranili so se enojni in dvojni kozolci 

– toplarji, nabolj razvito obliko takega tipa kozolca na Slovenskem 

pa predstavlja Vrbanovčev kozolec iz Motnika, saj ima izredno lepo 

izrezljano ostrešje ter rozeto v obliki pava. Kulturni spomenik 

drţavnega pomena je star 107 let.
23

  

 

V preteklosti je bilo tukaj kar nekaj območij 

izkopavanja rude, ki je prebivalcem nudilo 

delovno mesto. Premog je bil prisoten na 

območju vasi Sela pri Kamniku, Studenca, 

Roţično in Markovo, kjer so kopali kaolin, rjavi 

premog pa so pridobivali v Motniku.
24

 Omenja 

se še veliko vasi, kjer pa je bil izkop verjetno 

dnevni oz. površinski. Danes si lahko vidne 

ostanke nekdanjih rudnikov ogledamo samo še 

v Markovem, Roţičnem in Motniku.  

                                                 
20

 Tone Sušnik (Ravne nad Šmartnim, november 2011) 
21

 Marija Berlec pripoveduje o letnici nastanka, o dveh mlinskih kamnih ter da stoji ob Šumščici. 
22

 Špela Fornezzi: Motnik v soncu in prahu (Tedenska tribuna), Ljubljana 1968, str. 7. 
23

 Biserka Karneţa Cerjak: Zaščiteni lepotec se bo sesedel (Slovenske novice), Motnik 2007, str. 5. 
24

 Drago Homšak: 30 let Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič. Količevo 2000, str. 11. 

Slika 7: “Joškova ţaga” (Bajde 

Joţe) 

Slika 8: Vrbanovčev 

toplar 

Slika 9: Vhod v nekdanji rudnik (Markovo) 
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V dolini najdemo tudi ostanke dveh srednjeveških gradov (Špitalič in Motnik), razvaline 

tretjega pa naj bi se nahajale pod zemljo, oziroma naj bi bile vidne še danes (grad Livank 

nad Šmartnim). 

 

V nadaljevanju bo po krajih poleg arhitekturne opisana še glavna arheološka dediščina tega 

območja. 

 

NEVLJE PRI KAMNIKU 
 

Ime Nevlje naj bi izviralo iz besede navje, kar pomeni pokopališče.
25

  

Cerkev svetega Jurija: Nevlje so bile do leta 

1232 najbrţ sedeţ kamniške prafare
26

, kar 

pomeni, da je njihova cerkev najstarejša na 

Kamniškem in da je bila prvotno kamniška 

ţupna cerkev.
27

 Na njej opazimo medle sledi 

prvotne gotske stavbe, ki pa so jo v 18. 

stoletju baročno prezidali. Prvič se omenja 

leta 1287, zgrajena je bila najbrţ ţe v 12. 

stoletju.
28

 Po ljudskem izročilu je včasih od 

Kamnika do Nevelj segalo jezero, zato se je tudi tukajšnja cerkev imenovala sv. Jurij ob
29

, 

oziroma na jezeru. V obzidju okrog cerkve so bili dolgo vidni obroči za privezovanje 

čolnov, enake so še stoletje nazaj videli ob vznoţju Starega gradu.
30

 V neveljski cerkvi sta 

dve grobnici, kjer naj bi bili pokopani Andeški grofje, srednjeveški vladarji Kamniškega 

ozemlja na Starem gradu.
31

 

 

                                                 
25

 http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html (21. 9. 2011). 
26

 G. Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 201.  
27

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 190.  
28

 G. Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 201.  
29

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 190.  
30

 http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html (13. 10. 2011). 
31

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 190.  

Slika 10: Cerkev sv. Jurija 

http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html%20(21.%209
http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html%20(13.%2010
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Mamut: Pri regulaciji reke, so leta 1938 našli rastlinske (jelka, smreka, konoplja) in 

ţivalske fosilne ostanke. Med njimi so bile kosti mamuta, 

ki je tu ţivel pred pribliţno 20. 000 leti. Most v vasi še 

danes nosi ime, ki nas spominja na izredno pomembno 

najdbo – Mamutov most.
32

  

 

Kasneje so v okolici našli še rogovje severnega jelena - njegovega sodobnika, predhodnika 

velikega voluharja, polţje hiške,
33

 ognjišče ter aurignaški artefakt iz črnega sileksa tj. 

ročno izdelano orodje iz kosa kremena pred- ali prazgodovinske dobe.
34

 Številni dokazi 

pričajo, da so v tem kraju ljudje bivali ţe v pradavnini, tudi strokovnjaki pa so potrdili, da 

je tu nekoč res stala kamenodobna lovska naselbina ali postojanka na prostem.
35

  

 

Čelada negovskega tipa: Na Romšakovi njivi so ob oranju 

njive leta 1928 odkrili grob s čelado negovskega tipa z dodatki 

(dve sulici iz halštatske dobe), kar potrjuje navzočnost raznih 

plemen in narodov, ki so tu ţiveli ali pa samo potovali mimo.  

 

Rimski ostanki: Leta 1953 so pri gradnji Suševega mostu čez Nevljico trčili na kamnite 

kvadre, ki so verjetno rimskega izvora. Kasneje, 1964. leta pa so našli še dva rimska ţgana 

grobova z dodatki. Iz tega je razvidno, da so v Nevljah ţiveli tudi prastari Rimljani, ali pa 

so tu imeli le prometno postojanko.
36

  

 

Srednjeveški ostanki: Leta 2006 je oddelek za arheologijo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani izkopaval kmečko, po domače 

Vodiškarjevo hišo v Nevljah, ki naj bi bila zgrajena med letom 1560 in 

1600. Na območju izkopavanja so našli ostanke lončenine iz srednjega 

in novega veka.
37

 

                                                 
32

 L. Bolta: Arheološka najdišča Slovenije, str. 184.  
33

 Prav tam. 
34

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1 (13. 10. 2011). 
35

 http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html (13. 10. 2011). 
36

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 190.  
37

 http://arheologija.ff.uni-lj.si/raziskave/nevlje/index.html (21. 9. 2011).  

Slika 11: Mamutovo okostje  

Slika 12: Negovska čelada 

Slika 13: 

Srednjeveška 

lončenina  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1
http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje/nevlje.html%20(13.%2010
http://arheologija.ff.uni-lj.si/raziskave/nevlje/index.html%20(21.%209


- 12 - 

MARKOVO se v starih listinah prvič omenja 

leta 1257.
38

 Ob Markovškem potoku, so našli 

fosilne ostanke “kranjske rakovice” iz obdobja 

srednjega miocena, tj. izpred 15 milijonov let. Iz 

tega obdobja so našli tudi fosilne polţe in 

školjke.
39

 V 19. stoletju se je tu nahajal rudnik 

kaolina, katerega vhod je viden še danes. Rov je 

dolg 1 km, obdan z betonskimi kvadri, poleg pa 

so še vidni ostanki ţelezniških tirov.
40

 Vidni so 

tudi ostanki zbirnega mesta, kamor so iz rudnika v vozičkih pripeljali kaolin, od tu naprej 

pa s konji in vozovi v Trst. 

 

PODHRUŠKA je naselje, ki nosi ime v zvezi s sadjem. Prva omemba vasi sega v leto 

1312, ko je kamniški meščan Martin Vlah samostanu v Mekinjah prodal dve kmetiji “pod 

gozdom” v Hruški (»Pirpawn«). Blizu vasi so (verjetno v grobu) našli več rimskih 

bikoničnih vrčev
41

 v obliki dvojnega stoţca,
42

 ki jih danes hrani Narodni muzej v 

Ljubljani.
43

  

 

ROŢIČNO, ki naj bi dobilo ime po gozdičku, kjer so srnjaki odmetavali svoje roţičke, se 

prvič omenja ţe leta 1257 kot »Spizholz«, oziroma leta 1291 kot »Spissolter«. Ob 

Roţiškem potoku nad vasjo so sredi 19. stoletja kopali kaolinsko rudo in poleg zgradili 

plavnico, katere ostanki so vidni še danes.
44

 

 

 

                                                 
38

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Markovo (3. 8. 2011).  
39

 Matija Kriţnar: Najdba ostankov rakovic rodu Macrophthalmus (Kamniški zbornik XVIII), Kamnik 2006, 

str. 309. 
40

 http://www.gorenjskiglas.si/novice/zanimivosti/index.php?action=clanek&id=28372 (31. 8. 2011). 
41

 L. Bolta: Arheološka najdišča Slovenije, str. 203.  
42

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=bikon&hs=1 (16. 9. 2011). 
43

 Emilijan Cevc: Poznoantični mozaik iz Tuhinjske doline (Kamniški zbornik), Kamnik 1960, str. 38. 
44

 D. Kaštrun: Sela pri Kamniku, str. 24-29.  

Slika 14: Mesto, od koder so pripeljani 

kaolin iz rudnika z vozovi odpeljali proti 

Trstu 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1257
http://www.gorenjskiglas.si/novice/zanimivosti/index.php?action=clanek&id=28372
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=bikon&hs=1
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SELA PRI KAMNIKU 

Nedvomno vas spada med starejša naselja v kamniški občini, saj se v starih listinah prvič 

omenja ţe leta 1260 pod imenom Sela (»Zel«),
45

 kjer koroški vojvoda Ulrik Španhajmski 

samostanu benediktincev v Gornjem Gradu poleg drugih podarja tudi njene tri kmetije.
46

 

Cerkev svete Neţe letos praznuje 150 let obstoja. Sicer je bila 

izpričana ţe leta 1526 v popisu cerkvenih dragocenosti, vendar 

ni nikjer zapisano kdaj je bila prvotno postavljena. Ker pa v 

zapisih iz 19. stoletja razberemo, da je bila cerkev ţe takrat 

stara in premajhna za številno prebivalstvo, verjetno izhaja še 

iz časa gotike (13. ali 14. stoletje) ali celo iz romanske dobe 

(11. ali 12. stoletje). V Slavi vojvodine Kranjske jo omenja 

tudi Valvasor. Romanska cerkev je bila verjetno gotizirana in 

povečana, spet pa je bila povečana v času znanega ţupnika 

Mihaela Paglovca iz Šmartna. Staro cerkev so leta 1859 podrli in začeli graditi novo, ki je 

bila dokončana leta 1861. Pri gradnji cerkve so hrib zniţali za 4 m in odstranili temelje 

prejšnje cerkve. Zanimivo je, da je včasih od ţupnišča do cerkve potekalo kar 20 stopnic. 

Še danes pa lahko na vhodnih vratih cerkve vidimo napis na portalu iz leta 1864.
47

 

 

LOKE V TUHINJU 

Slovar slovenskega knjiţnjega jezika pravi, da beseda “loka” pomeni nekoliko močvirnat 

travnik ob vodi
48

, kar mogoče nakazuje na to, da je kraj dobil ime po tej lastnosti. Čisto 

moţno je namreč, da je nivo reke Nevljice včasih segal do tukajšnjih travnikov. Reka jih je 

verjetno tudi poplavljala, posledično pa so kasneje, ko je voda odtekla, postali močvirje. 

Kraj je okoli leta 1400 prvič zapisan v urbarju posesti, ki so spadale pod kamniško 

deţelsko sodišče kot »Lag«, kar pomeni Loka.
49

  

                                                 
45

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Sela_pri_Kamniku (3. 10. 2011). 
46

 http://zupnije.rkc.si/?id=701&fmod=0 (31. 8. 2011). 
47

 D. Kaštrun: Sela pri Kamniku, str. 12-24.  
48

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=loka&hs=1 (6. 10. 2011). 
49

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Loke_v_Tuhinju (6. 10. 2011). 

Slika 15: Cerkev sv. Neţe 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sela_pri_Kamniku%20(3.%2010.%202011
http://zupnije.rkc.si/?id=701&fmod=0
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=loka&hs=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Loke_v_Tuhinju%20(6.%2010


- 14 - 

Cerkev svetega Tomaţa: Ţe od daleč se na poti pred 

nami odpre razgled na cerkev svetega Tomaţa. Današnja 

cerkev stoji na mestu svoje srednjeveške predhodnice, 

prvič omenjene 1526. leta v popisu cerkvenih 

dragocenosti.
50

 Takratno cerkev, ki je stala na tedanjem, 

višjem hribčku, so podrli v času šmartinskega duhovnika 

Franca Mihaela Paglovca in leta 1725 zgradili današnjo. 

Cerkev so obrnili tako, da je sedaj oltar tam, kjer je bil 

prej glavni vhod.
51

 Veliki leseni oltar je iz leta 1720-

1730, stranski oltar iz leta 1737, Metzingerjeva slika v 

njem pa iz 1741. leta. Le kip svetega Tomaţa je 

nekoliko starejši, saj spada v 19. stoletje.
52

 

VASENO se prvič omenja ţe leta 1297.
53

 Pri vasi so odkrili pribliţno 60 m dolg kamnit 

zid, ki naj bi bil zgodovinskega pomena.
54

 V tej vasi še ţiveči ljudje o zidu sicer ne vedo 

nič, je pa znano, da je tod mimo potekala rimska cesta. 

RAVNE PRI ŠMARTNEM leţijo na prisojnih pobočjih planote Menine. Prvo 

omembo zasledimo leta 1444, ime pa so dobile po Klemenovih 

ravneh, edinem ravnem delu tega 

kraja. Tukaj je imel eno kmetijo tudi 

grof Sigismund Lamberg ali Ţiga 

Lambergar, prvi ljubljanski škof. 

Zanimivost vasi sta dve kašči, včasih s slamo kriti Klemenova in 

Čevkova, zaradi posebne lesene zveze na dvoje rogel. Lepo 

ohranjen je tudi Čevkov mlin (zgornji del predelan v vikend). 

Petrova hiša (kajţa), najstarejša v vasi, pa je stara okrog 500 

let.
55

  

                                                 
50

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 188.  
51

 Franc Baloh: Franc Mihael Paglovec – dušni pastir (Paglovčev zbornik), Kamnik 2001, str. 30. 
52

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Loke_v_Tuhinju (8. 10. 2011). 
53

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 198.  
54

 L. Bolta: Arheološka najdišča Slovenije, str. 203.  

Slika 17: Petrova kajţa 

Slika 16: Cerkev sv. Tomaţa 

Slika 18: Čevkova kašča 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Loke_v_Tuhinju%20(8.%2010
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BUČ se je včasih imenoval Beč (bečanska vas), kot je zapisano v ţupnijski kroniki, 

vendar je komunistična doba zavrgla črko e in uvedla u.
56

 Kraj je star ţe več kot 500 let. 

Prvič se omenja leta 1400, ko je pripadal kamniškemu deţelskemu sodišču in nato 1495. 

leta ko je kamniški meščan in vodja mestne bolnice Luka, od kamniškega čevljarskega 

ceha tukaj kupil zemljišče.
57

 V vasi so imeli tudi mlin in sušilnico sadja za celo Tuhinjsko 

dolino, ki stoji še danes, vendar ne obratuje. Posebnost vasi je še korito, izklesano iz 

kamna, kjer so vaščani nekoč napajali konje, Matijevčev svinjak, rezljani vzorci na 

vhodnih vratih, posebej vredno pa je omeniti še najstarejšo kmetijo v vasi – Strţinova 

kmetija, ki je stara ţe več kot 400 let.
58

 V golici ob poti, severno od kraja Buč,
59

 so pod 

zemljo našli lepidocikline iz tuhinjske sinklinale, v kateri se nahajajo različno debele plasti 

apnenca, ki spada v dobo zgornjega oligocena oziroma preakvitana. V njej so našli zelo 

stare fosile školjk in polţev.
60

 

 

Slika 19: Matijevčev svinjak oz. "kozjak"
61

 

                                                                                                                                                    
55

 Prav tam. 
56

 Breda Podbreţnik Vukimir, Irena Kotnik: Čuden prečudeţ – folklorne in druge pripovedke iz Kamnika in 

okolice. Celje 2009, str. 55. 
57

 G. Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 206.  
58

 Štefka Legedič idr.: KS Šmartno se predstavi. Šmartno 1999.  
59

 Joţe Duhovnik idr.: Lepidocikline iz Zagorja in Tuhinjske doline (Geologija: razprave in poročil), 

Ljubljana 1955, str. 213. 
60

 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sKhs2w53fo0J:www.geo.ntf.uni-lj.si/ (8. 10. 2011). 
61

 Po pripovedovanju Marije Podbevšek – Mimi naj bi v zgornjih prostorih zaradi številčne druţine in 

pomanjkanja prostora v hiši spala dekleta oziroma »koze«. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sKhs2w53fo0J:www.geo.ntf.uni-lj.si/
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Slika 20: “Paštla” – sušilnica sadja 

 

 

Slika 21: Ročno rezljana vhodna vrata (1927) 
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SIDOL se prvih zapisih pod imenom “Suchidol” prvič omenja ţe leta 1291.
62

 Glede 

izvora imena ima kraj različne razlage, ena izmed njih izhaja celo 

iz starega veka, ker naj bi tu najbrţ stal rimski tabor, oziroma 

postojanka. Današnje krajevno ime naj bi izhajalo iz besede “sedi 

dol” – počitek.
63

 Pričevanja o postojanki so čisto moţna, saj 

Arheološka najdišča Slovenije (Bolta, 1975, str. 203) pišejo o 

najdbi bronastega kipca rimskega boţanstva (verjetno gre za 

podobo Herkula)
64

, pri kopanju vodnjaka leta 1899. Kipec danes 

hrani muzej Sadnikarjeve zbirke v Kamniku.
65

 Drugo moţnost 

obstoja postojanke pa dokazuje znana stranska rimska cesta 

skozi Tuhinjsko dolino, ki je prišla iz Šmartna in nato 

peljala naprej proti Vasenemu.
66

 V vasi so ogleda 

vredni ohranjeni objekti, ki predstavljajo najbolj 

originalno arhitekturo minulega časa: na sredi vasi 

stoji štirna – vodnjak (najdba rimskega kipca), 

ohranjena je Meţnarkova hiša, stara okrog 200 let, 

danes delno predelana Hribarjeva kašča, nosi letnico 

1808 in je bila še do okoli leta 1960 krita s 

slamo
67

 Mejačeva kašča, postavljena 1835 pa 

še danes stoji v sklopu hiše. Poleg tega v vasi 

najdemo še zidano paštlo (sušilnica sadja in 

orehov), ki še delno sluţi svojemu namenu, 

Gorjupov toplar pa je ţal podrt. Na njegovem 

mestu zdaj stoji nov.
68

  

 

                                                 
62 http://sl.wikipedia.org/wiki/Sidol (13. 9. 2011). 

63
 G. Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 207.  

64
 E. Cevc: Poznoantični mozaik iz Tuhinjske doline, str. 38. 

65
 L. Bolta: Arheološka najdišča Slovenije, str. 203.  

66
 M. Kodra: Promet v Tuhinjski dolini, str. 173. 

67
 Stanislav Pavlič (Sidol, november 2011) 

68
 Š. Legedič idr.: KS Šmartno se predstavi.  

Slika 24: Rimski kipec 

Slika 23: Hribarjeva kašča (1808) 
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GABROVNICA: Na mestu, kjer stoji hrib Grmada, naj bi se nekoč nahajala 

prazgodovinska naselbina, ki arheološko ni izpričana,
69

 vendar nek drug vir
70

 pravi, da so 

tam odkrili gradišče s predzgodovinskimi predmeti. Krajevno ime “Gradišče” na hribu za 

vasjo, okoli katerega so bili še konec 19. stoletja vidni nasipi, namreč priča o 

predzgodovinski ali vsaj rimski naselbini.
71

 Rimska naselbina, oziroma postojanka naj bi 

stala nad domnevno rimsko cesto iz Kamnika, mimo Rakitovca proti Trojanam.
72

 Ime 

Grmada pa nas spominja na čase turških vpadov (zaţiganje grmad – kresov).
73

  

ŠMARTNO V TUHINJU 

Ime vasi izhaja iz imena farnega zavetnika, svetega Martina, 

saj se je v preteklosti imenovala Šmartin. V ohranjenih virih 

se kraj prvič omenja šele 1432. leta, vendar je nedvomno 

nastal ţe prej.
74

  

Cerkev je prvotno verjetno stala ţe v 13. stoletju, okrog 

katere so se začele gručasto graditi hiše, prvič pa je 

omenjena šele leta 1526.
75

 Popolnoma novo so po porušitvi 

stare, v baročnem slogu zgradili leta 1742, zaradi nemške 

postojanke v njej pa so jo partizani 

leta 1944 napadli, poţgali in porušili. Današnja moderna cerkev 

na mestu nekdanjega farovškega hleva stoji ţe od 1960. leta.
76

  

 

Kamničan Franc Mihael Paglovec, ki je tukaj kot duhovnik 

sluţboval kar 54 let (1705-1759), je z izrednim talentom, 

izobrazbo in globoko duhovno formacijo kot skrben ţupnik 

najprej poskrbel za temeljito prenovo podruţničnih cerkva na 

Selah, na Grebenu/Gori, v Kostanju, Špitaliču in Beli nad 
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Slika 25: Cerkev sv. Martina 

Slika 26: Doprsni kip F. 

M. Paglovca 
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Motnikom. V njegovem času sta bili zgrajeni tudi dve novi cerkvi, v Šmartnem in na 

Lokah.
77

 Ljudi je usmerjal k moralnemu ţivljenju, poštenosti, pravičnosti in delavnosti. Da 

bi jim pomagal v stiski, je ustanovil svojo hranilnico. Napisal je precej pesmi in jih opremil 

z notami za ljudsko petje. V ţupnišču je po ljudskem izročilu ustanovil šolo za nadarjene 

učence, ki jih je sam poučeval in jih pripravljal za višjo šolo. Posebno v poznejših letih je 

skrbel, da so ljudje dobili knjige, ki jih je sam spisal ali pa prevedel.
78

 

 

Arheološka najdišča Slovenije (Bolta 1975, str. 203) odkrivajo, da je Šmartno zgodovinsko 

zelo zanimivo, saj so tu našli več ostankov iz preteklosti. Sadnikarjeva zbirka v Kamniku 

hrani bronasto in stekleno 

zapestnico ter bronasto fibulo 

srednjelatenske sheme. Najdiščne 

navedbe niso zanesljive.
79

 Ob 

gradnji nekdanje šole (današnji 

kulturni dom) so naleteli na ţgan 

grob, pokrit s kamnito ploščo, v 

katerem sta bili še dve svetilki-oljenki z latinskima napisoma.
80

  

 

Narodna galerija v Ljubljani hrani popotno risanko 

neznanega slikarja, napolnjeno z risbami in akvareli, ki so 

nastali med leti 1879 in 1881. Na enem izmed listov je 

skicirana risba fragmenta rimskega mozaika, pod njo pa 

napis “Rimski mozaični tlak, Šmartno v Tuhinjski 

dolini”. Parafa na koncu podpisa, sestavljena iz črk HPT 

nam pove, da je bil moţ avstrijski častnik. Ţe Valvasor 

(Cevc, 1960, str. 37) pa v svoji Slavi vojvodine Kranjske 

pripoveduje, da je za lučaj kamna od šmartinske cerkve hrib, imenovan »Juvanigkh« 

(Ivanjek). Na njegovem vrhu je videti sesut zid, ki se zdi kot ostanek propadlega gradu. 
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Pod tem hribom večkrat izkopljejo lepe, štirioglato oklesane kamne, pa tudi srebrne in 

zlate novce. Arheolog Emilijan Cevc o gradu dvomi, potrjuje pa, da naj bi tam stala 

“ajdovska cerkev”.
81

 Še okoli leta 1940, naj bi na Ivanjku leţale zaraščene razvaline 

starega gradu.
82

 Okoli leta 1880 so na Rosovih grobljah (“Rosove” in “Babčne” njive), tj. 

na terenu med vznoţjem hriba Ivanjka, potokom Nevljico in potjo v Sidol, odkrili 

poznoantični mozaik,
83

 verjetno del starokrščanske cerkve ter s ploščami obdan grob, v 

njem pa dve človeški in eno ţivalsko okostje.
84

 Domačini ta kraj nazivajo Pri oficirju
85

 in 

pripovedujejo, da je tu nekoč stala “ajdovska cerkev”.
86

  

 

Znana je tudi ena izmed legend, in sicer o nekdanjem gradu Livanku, ki naj bi stal na 

istoimenskem hribu in naj bi bil last Celjskih grofov. Razvaline gradu, podrtega pred 700 

leti naj bi bile vidne še danes.
87

 

 

GRADIŠČE 

Gradišče, kar pomeni utrjena naselbina na vzpetini, zlasti iz prazgodovinskih časov, 

oziroma prostor, kjer je stala taka naselbina ali njene razvaline,
88

 leţi med griči v skriti 

kotanji nad Šmartnim. Kraj se prvič omenja 1291. leta, prav tako se v tem času omenja tudi 

cerkev svetega Miklavţa nad njo.
89

 Greben, tudi Gora, je strmo 750 m visoko gozdno 

sleme nad vasjo. Na hribu, katerega pobočju leţi prazgodovinsko gradišče, stoji 

podruţnična cerkev svetega Miklavţa, obdana z ostanki taborskega obzidja.
90

 Glede na 

najdene antropogene terase in fragmente poznoantične lončenine in stekla, lahko rečemo, 

da je bil prostor v preteklosti večje poseljen.
91
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Cerkev sv. Miklavţa je bila prvotno gotska.
92

 

V njeni notranjosti najdemo freske iz 18. 

stoletja, takrat je bila namreč povišana in 

podaljšana. Na vhodnem portalu opazimo 

letnico 1732, prvič pa se cerkev omenja ţe leta 

1526 v popisu cerkevih dragocenosti. Zvonik je 

od cerkve ločen in samostojno stoji juţno od 

nje. Pred svojo podobo je imel vlogo drugega 

obrambnega stolpa v sklopu protiturškega 

tabora. Pod cerkvijo je ohranjena tudi meţnarija, 

skromna kajţarska hiša s črno kuhinjo. Razvaline o morebitnem gradu ali cerkvi na tem 

mestu v rimskih časih omenja ţe Valvasor.
93

 Arheološke raziskave so odkrile, da sta na 

mestu današnje cerkve, nekoč stali dve zgodnejši romanski cerkvi. Nad cerkvijo je bil 

najden grob, obdan z dvema kamnitima ploščama, kar kaţe na verjetno lokacijo 

poznoantične cerkve z grobiščem na vrhu hriba.
94

  

KOSTANJ je starejši kraj, saj zaradi imena po drevesu 

njegova prva poselitev sega v 12. in 13. stoletje. Zgodovinska 

razlaga o nastanku vasi govori o sveti Elizabeti Ogrski, hčeri 

madţarskega kralja. Oglejski patriarh je imel pod svojo oblastjo 

tudi področje Tuhinjske doline in ker je bila Elizabeta leta 1235 

proglašena za svetnico, so njej v čast postavili cerkev in to 

ravno v Kostanju. Tudi imenovala naj bi se po njej, na kar nas 

še danes spominja relief nad oltarjem. Valvasor jo omenja leta 

1526 in našteva tri oltarje, kar pomeni, da je bila ţe takrat 

povečana. Temeljito je bila prezidana leta 1725, vendar se je še 

ponašala z gotskim prezbiterijem, ki je v drugi svetovni vojni 
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Slika 29: Cerkev sv. Miklavţa 

Slika 30: Cerkev sv. 

Doroteje 

http://www.sv-miklavz.com/zlozenka.pdf%20(10
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sofrcfKcF7YJ:www.sv-miklavz.com/zlozenka.pdf


- 22 - 

pogorel. Po vojni, ko je bila vas v celoti poţgana, je bila cerkev potrebna obnove, pri njej 

pa je sodeloval sam arhitekt Joţe Plečnik.
95

 Skozi vas je iz Šmartna preko Starih Sel vodila 

tudi rimska cesta, ob kateri naj bi se še leta 1998 videli ostanki škarpe.
96

 Tukajšnja trasa je 

bila od današnje primernejša verjetno zaradi zamočvirjene ravnine od Šmartna do Laz. 

ZGORNJI TUHINJ  

Predstavlja središče zgornje Tuhinjske doline in je bil ţe v času svojega nastanka, tj. v 

obdobju starejše kolonizacije (11. in 12. stoletje), največji kraj daleč naokoli. Prvo 

omembo vasi zasledimo leta 1213, nato 1217 in 1239.
97

  

Cerkev svetega Vida stoji na višini okoli 800 m in 

bdi nad vasjo. Prvotno je bila verjetno gotska, vendar 

je, sodeč po najdbah staroslovanskega ţrtvenika in 

njegove povezave s cerkvijo nad vasjo, tu lahko stala 

ţe v zgodnjih letih 

pokristjanjevanja Slovencev. 

Valvasor pravi, da je bila 

njena prvotna lega niţja od 

današnje. Stala naj bi namreč na hribu Zatrep, malce nad vasjo, 

na mestu staroslovanskega ţrvenika bogu Svetovidu. Tudi ta 

stavba je po prenovah leta 1889 in 1925, ko je pogorela, počasi 

začela izgubljati gotske osnove.
98

  

 

Po letu 1925 je bila cerkev slabo obiskana in prepuščena naravi, tako da jo je dodobra 

načel zob časa. Propadajoča je bila do leta 2007 popolnoma obnovljena, prav tako tudi 

njena okolica.  

 

                                                 
95

 Š. Legedič, idr.: KS Šmartno se predstavi.  
96

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eaWc6rDI4cMJ:www.dlib.si/ (27. 3. 2011). 
97

 G. Zupan: Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 208.  
98

 R. Savnik: Krajevni leksikon Slovenije, str. 201, 202.  

Slika 32: Cerkev sv. Vida (ok. l. 2000) 

Slika 31: Cerkev danes 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eaWc6rDI4cMJ:www.dlib.si/


- 23 - 

Cerkev Marije Vnebovzete: Izročilo pravi, da so prednico današnje cerkve sezidali 

Celjski grofi, saj naj bi jim sluţila kot kapelica ob 

njihovem dvorcu. To izročilo pa potrjujejo nekatere 

najdbe ob prenovi cerkve leta 1967: razčlenjen 

zgodnjegotski vhod na njeni juţni strani, ostanki gotskih 

oken in na levi notranji strani ladje ostanki fresk. O 

nekdanji cerkvi govori tudi v severni steni prezbiterija 

vzidana kamnita plošča s ščitom, na katerem je relief 

dvoglavega orla s krono in napisom z letnico 1534.
99

 

Prvotno naj bi bil vzidan v starem ţupnišču, vendar 

nepovezan s Celjskimi grofi, ampak s Kranjsko.
100

 Iz 

prejšnje cerkve so v zvoniku dolgo časa hranili podobo 

Sočutne (ţalostne Marije) iz okoli leta 1400, zdaj pa je njeno mesto v Narodni galeriji v 

Ljubljani. Cerkev je sedanjo podobo dobila v 1. polovici 17. stoletja, pozneje so jo večkrat 

prezidavali in popravljali: leta 1850, 1889, 1925 in nazadnje, ko se je na cerkev zrušil 

zvonik, leta 1950. Zaradi njene velikosti lahko sklepamo, da je imela v preteklosti 

romarski namen. Prvič se omenja šele leta 1523, ko so po kranjskih cerkvah zbirali 

dragocenosti za obrambo proti Turkom. Ti naj bi cerkev leta 1471 celo izropali in 

poţgali.
101

 Iz tega obdobja je znana pripovedka, da je Kolenčeva mama z burklami 

(loparjem za peko kruha v krušni peči) naenkrat udarila in ubila kar devet Turkov, medtem 

ko so hoteli vdreti v njihovo hišo. Malo manj pa je znan pripovedka o sultanovem grobu na 

Kozjaku, ki pravi, da je tam pokopan turški “paša” s polno zlata. Tukaj so ljudje večkrat 

kopali, a zaklada baje niso našli. Nekateri pravijo celo, da je na tem mestu pokopan sam 

Atila.
102

  

 

Dvorec Celjskih grofov oziroma staro ţupnišče naj bi na mestu, kjer stoji danes, zraslo 

konec 14. ali začetek 15. stoletja, kar je v obdobju njihovega vzpona, zato ni čudno, da se 

ustno izročilo povezuje z njimi. Ima izredno zanimivo lego, saj leţi na izbočenem skalnem 
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grebenu, ki se nekoliko dviga nad vasjo, pod njim teče Tuhinjščica, nad njim pa se vzpenja 

Menina planina. V vsej svoji zgodovini je zamenjal številne lastnike, zadnjih 150 let se je 

uporabljal kot ţupnišče,
103

 danes pa prenovljen čaka na novo funkcijo. Njegovega obstoja 

ne potrjujejo nobene listine, saj je predstavljal skrivališče, pod zemljo pa naj bi se nahajali 

celo podzemni rovi med dvorcem in cerkvijo.
104

 

    

Slika 34: Dvorec Celjskih grofov pred obnovo in danes 

 

Poleg ţupnišča pa je nekoč stal tudi ţupnijski hlev, ki so ga leta 1857 prezidali v prve 

šolske prostore tega kraja. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, šola je bila organizirana 

kot enorazrednica. Leta 1902 so na Hribnikovem vrtu zgradili čisto novo šolo kot 

samostojno stavbo, kjer stoji še danes. Za uspešno šolstvo je bil med drugimi zasluţen 

Srečko Malenšek, saj je bil tukajšnji učitelj kar 32 let.
105
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Ostale zanimivosti 

V našem kraju najdemo še nekaj zanimivih stvari, ki so med nami ţe mnogo let, in sicer 

nekdanje srce domačije – kaščo, kamor so kmetje shranjevali pridelke in mesne izdelke, 

nekateri tudi krmo za ţivino, ob cesti in na travnikih najdemo veliko toplarjev, tj. dvojnih 

kozolcev, ter stara Kolenčeva vrata, izdelana davnega 

leta 1862, kar pomeni da so stara 150 let. Posebnost 

vrat so ročno izrezljani vzroci na njih, nad njimi pa 

sta izrezljani tudi črki J in M, kar verjetno predstavlja 

ime hišnega gospodarja v tistem času.
106

  

Turki so svoje sledi pri nas pustili tudi na hišnih imenih. Znani sta dve, in sicer “Pr` Šanc”, 

ki spominja na obrambne jarke (šance), ki so jih v 16. stoletju za obrambo proti Turkom 

kopali kmetje ter “Pr` Kovkarju”. To ime pa se povezuje z legendo o pokopanem turškem 

paši v Črnem vrhu oziroma na Kozjaku, ki naj bi padel zadet od puščice, izstreljene od 

“Kovkarja”.
107

  

 

Na pobočjih Menine planine najdemo sledi druge 

svetovne vojne, in sicer obrambne kanale, ki so jih 

izdolbli partizani, prav tako so vidne iz kamnov narejene 

obrambne “stene”, ogleda vredna pa je še partizanska 

bolnica. Na samotnem kraju je postavljen spomenik 192 

padlim partizanom, tam počiva tudi narodni heroj Martin 

Kotar.  

 

V Zgornjem Tuhinju je še ţiva pripovedka o Ajdovski 

deklici, ki je ţivela v gozdu ob Tuhinjščici, ki priteče iz 

planin. Bila je tako velika, da je z eno nogo stala na 

mestu, ki ji danes rečemo ajdovska skala, z drugo pa na Menini planini.
108
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Slika 37: Spomenik na Prevojah 
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Pomembne osebe 

Anton Hribar (1839-1877) iz Zgornjega Tuhinja ni bil samo najboljši zborovski dirigent 

svojega časa na Goriškem, temveč tudi plodovit skladatelj. Njegove skladbe (nekaj maš ter 

mnogo cerkvenih in posvetnih pesmi) so se po večini širile s prepisovanjem in pogosto kar 

brez imena avtorja. Njegovo glasbeno zapuščino je prevzel njegov mlajši brat Angelik.
109

 

Joţef Hribar (1843-1907), ki ga poznamo kot patra Angelika Hribarja, 

je bil znan slovenski organist, zborovodja in skladatelj cerkvenih 

pesmi. Vodil je cerkveni zbor (regens cori) v frančiškanski cerkvi. 

Poučeval je tudi klavir ter koralno in umetno petje. 

Med znanimi Tuhinjci so še Janko Jeglič, botanik Ernest Mayer, 

učitelj Boţidar Drovenik in pesnik Peter Levec.
110

 

 

VELIKI HRIB: Še danes v kraju lahko vidimo star mlin ob hiši, kjer sta ţivela znana 

gospoda Ladislav (1825-1902) in Florentin (1847-1894) Hrovat. Bila sta stric in nečak,
111

 

oba duhovnika, njuni imeni pa sta vklesani v spominsko ploščo na zunanji strani cerkve v 

Zgornjem Tuhinju. Florentin je pisal ţivljenjepise svetnikov in slovenskih misionarjev. Bil 

je plodovit biograf, kronist in ljubiteljski zgodovinar. Pater Ladislav je bil narodni buditelj 

in razen Škrabca v svojem času najboljši poznavalec slovenskega jezika. Razlagal je izvor 

imena Tuhinj (tulhinj je oglata dolina), ali tuhinec (tujec v štajerskem narečju).
112

 Hiša, v 
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kateri sta ţivela, stoji še danes, po domače pa se ji še vedno reče tako, kot v njunem času, 

“Pri Kaliţu”.
113

  

ČEŠNJICE: O prisotnosti stranske rimske poti nam 

priča tudi ime vasi, ki naj bi nakazovalo na rimsko 

sadjarstvo.
114

 Da pa je tukaj stoletja kasneje potekala 

izredno pomembna srednjeveška trgovska pot, nam 

dokazuje krajevna najdba. Pri kopanju Kapsove kleti so 

namreč v Češnjicah leta 1956 naleteli na zanimivo 

odkritje – lončeno posodo s srebrniki in zlatniki iz 15. in 

16. stoletja,
115

 kar pomeni, da je mimo potovalo veliko 

trgovcev iz različnih pokrajin, saj niso bili vsi slovenskega izvora. V starih listinah se vas 

prvič omenja kot nemški »Kersteten«
116

 oziroma leta 1229, ko se omenja kot meja 

hospitala svetega Antona pod Kozjim hrbtom (današnji Spodnji Okrog).
117

 

ŠPITALIČ 
 

Ime je vas dobila po srednjeveškem “špitalu” sv. 

Antona Puščavnika, ki je bilo pod Kozjim hrbtom 

ustanovljeno leta 1228.
118

 

 

Hospital: Pobudo zanj je dal istrski mejhni 

škof Henrik Andeški, ko je videl, da med 

Kamnikom in Štajersko, ki je v času 

Andeškega Kamnika predstavljala 

najpomembnejšo trgovsko pot med Primorjem 

in Podonavjem, ni nobenega gostišča, ki bi sprejemalo popotnike. Ker so ga ob zgraditvi 

                                                 
113 
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oskrbovali menihi, je planina nad njim dobila 

ime po njih (planina menihov, Menihna 

planina – Menina).
119

 Med leti 1243 in 1251 

je Vetrinjski samostan poleg gostišča postavil 

močan grad ter cerkev svetega Antona 

Puščavnika. Grad je skozi stoletja menjal 

lastnike, zadnji dve stoletji, do leta 1945, pa 

je pripadal rodbini Apfaltrern. Leta 1755 je 

pogorel, vendar so na njegovem mestu zgradili novo graščino. Valvasor nam njeno 

predhodnico predstavi v sliki iz druge polovice 17. stoletja z naslovom Neuthall,
120

 po 

rodbini Thaler, ki ji jo je vetrinjski opat leta 1608 prodal. Ustanova hospitala je prenehala 

ob nastopu protestantizma.
121

  

 

Po nekaterih podatkih naj bi vetrinjski samostan zraven hospica postavil grad, po drugih pa 

so ga šele leta 1600 Thallerji prezidali v graščino.
122

 

 

Cerkev svetega Antona Puščavnika je ţe v 17. stoletju dobila stalnega duhovnika in tako 

postala najstarejša dušnopastirska postaja v 

Tuhinjski dolini. Verjetno je stara toliko kot grad 

– hospic. Prvotno je bila le majhna kapela, ki je 

sluţila predvsem hospicu, z leti pa so jo 

dograjevali. Tudi njo omenja Valvasor in sicer 

kot cerkev sv. Antona Puščavnika ob gradu. 

Največje spremembe je doţivela v času Paglovca 

v Spodnjem Tuhinju, saj je bila v letih od 1728 do 1736 skoraj na novo pozidana, obrnjena 

in povečana. Močno je poškodoval poslikavo iz 1928. potresni sunek leta 1964. V prvi 

polovici 19. stoletja je bila obnovljena v baročnem slogu in bogato opremljena.
123
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Turški vpadi: Špitalič je svojo vlogo odlično odigral tudi v času turških vpadov, saj so na 

naravnih skalnih pregradah še danes vidni sledovi obdelave in vsekan obrambni jarek. 

Zgodovinarji so mnenja, da utrdba mogoče spada celo v rimske čase. Vsekakor pa 

obstajajo pričevanja o uspešnosti dolinske zapore med Štajersko in Gorenjsko proti 

Špitaliču, mimo katere se Turki niso nikoli uspeli prebiti.
124

 Imenovala naj bi se Kluţe, 

stala v naposredni bliţini graščine, pod imenom Tabor pa jo omenja ţe literatura iz 19. 

stoletja.
125

 

 

Kmečki upori: Tlačani v Špitaliču so večkrat prišli v 

spor z graščaki. Najhuje bilo leta 1635, ko so se 

zdruţili z gornjegrajskimi škofijskimi podloţniki in 

kmeti iz Tuhinjske doline ter napadli in izropali 

špitalski grad. V spomin so leta 1975 odkrili ploščo, 

vzidano na ostanek graščinskega zidu.
126

  

 

Ker sta bili v času druge svetovne vojne, leta 

1944 sedeţ nemške policije, so partizani 

zaţgali graščino in šolo. Slednjo so po vojni 

obnovili, od graščine pa so ostali le zidovi.
127

  

 

V članku A. Piskarja zasledim naslednje: “Na 

juţni strani cerkve stoji skoraj samostoječ hrib 

Tabor, poraščen z gozdom, ki je na juţni in 

vzhodni strani precej strm. Na njegovem vrhu se vidijo ostanki starega zidu in kakor nam 

pove ime, je moral tukaj nekoč stati res tabor ali kaj podobnega. Izvira verjetno iz rimskih 

časov in ne iz turških, saj če bi iz slednjih, bi moralo o njem obstajati več zapisov, še 

posebej zato, ker je bil hospital postavljen davno pred Turki. Gašper Kriţnik iz Motnika, 

znani zapisovalec narodnega blaga, je nekoč v nekem članku govoril o kamnu na 
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Kropivškovem hribu, ki se povezuje s pripovedovanjem tamkajšnjih ljudi, da je na hribu 

nekoč stala cerkev, posvečena svetim trem kraljem od katere pa ni danes nobenega 

znamenja več.” A. Piskar ugotavlja in namiguje celo na predkrščansko cerkev na tem 

mestu, torej pogansko svetišče, posvečeno staroslovanskem bogu Triglavu, kar je nekako 

identično s Svetimi tremi kralji.
128

  

Ugotovila sem, da sem mogoče našla povezavo med morebitnima svetiščema 

staroslovanskega boga Triglava in Svetovida. Na mestu staroslovanskega ţrtvenika so v 

Tuhinju zaradi pokristjanjevanja kasneje zgradili cerkev in jo preimenovali v Svetega 

Vida, prav tako je to moţno tudi v Špitaliču, saj so jo zaradi krščanskih pritiskov iz 

Triglava preimenovali v Svete tri kralje. 

BELA NAD MOTNIKOM se lahko pohvali s svojo cerkvijo svetega Nikolaja – 

Miklavţa iz okoli leta 1470. Prvotno je bila gotska, o tem 

obdobju je še okoli leta 1940 pričal le prezbiterij z 

zvezdnatim svodom,
129

 1728. pa je bila predelana v današnjo 

podobo.
130

 Omeniti je treba še relief Marije z detetom, ki 

spada v poznogotsko kamnoseštvo.
131

 Vas se prvič omenja 

ţe leta 1229.
132

 Zaselek Slopi (974 m) je del naselja, prelaz 

pa je v času Avstro-Ogrske predstavljal Kranjsko-Štajersko 

deţelno mejo.
133

 

 

 

MOTNIK 
 

Motnik je zadnji večji kraj v kamniški občini na meji s Štajersko. Pa ni prvič, da je mejni 

kraj. Nekoč je namreč meja med rimskima provincama Italije in Norika potekala prav po 

reki Motnišnici,
134

 po starem imenu Reka,
135

 ki je v rabi domačinov še danes. Politično je 
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kraj prvotno pripadal Štajerski, l. 1811 so ga priključili francoski Iliriji, 1813. pa 

Kranjski.
136

 Med staro Jugoslavijo je spadal pod Celje, kasneje pa spet prešel v glavarstvo 

Kamnik.
137

  

Motnik v preteklosti 

Območje naj bi bilo poseljeno ţe v prazgodovini, kar domnevno potrjuje ime hribčka 

Gradišče, ledinsko ime Za zidom severno od Motnika ter zaselek Gomilje. Na dobo 

Rimljanov, ki so v naših deţelah gospodovali od l. 44 pr. Kr. pa do l. 452, nas spominja 

delno ohranjeno obzidje kot ostanek rimske trdnjave, ki je sluţila za obrambo stranske poti 

Emona-Celeia skozi Tuhinjsko dolino, oziroma glavne poti od Ogleja do Blatnega 

jezera.
138

 Ob tej utrdbi se je s prihodom vojaštva razvila tudi rimska naselbina, o kateri 

priča izkopani rimski spominski kamen.
139

  

 

Prva uradna listina, v katerem je izpričan Motnik, je nastala med letoma 1123 in 1146. 

Seveda pa skoraj ni dvoma, da njegov začetek sega ţe v zgodnji srednji vek, ko je 

motniško ozemlje pripadalo Karantaniji, saj o tem priča tudi ime. Dala mu ga je reka 

Motnišnica, ki izvira iz staroslovanske besede “matiti”, kar pomeni kaliti. V hudih neurjih 

je v preteklosti in še danes Motnišnica večkrat narasla in postala kalna, motna voda.
140

  

 

Grad Motnik 

Na nekaj deset metrov visoki pečini nad vasjo 

je nekoč stal grad, od katerega so danes ostale 

le razvaline. Nastal je v zgodnjem srednjem 

veku, gotovo pred prvo polovico 13. stoletja 

in več stoletij bdel nad karavanami tovornikov 

na takratni glavni tovorni poti čez 

Slovenijo.
141

 Leta 1247 so prvič omenjeni 
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grajski lastniki, gospodje Motniški. Poleg gradu je bilo tudi kopališče, imenovano 

Jezero.
142

 Pred nastankom gradu so Španhajmci, sorodniki kamniških Andeških grofov, na 

to mesto postavili utrjen stolp s stalno straţo za obrambo trgovske poti. Zgornji Motnik, 

mesto tedanjega stolpa, se je v srednjem in še v novem veku imenoval “Motniški turn”.
143

 

Grad je upodobil celo Valvasor.
144

 Še leta 1340 se omenja kot trdnjava, kot grad pa šele l. 

1564. Ko so motniški gospodje izumrli (okoli 15. stoletja) je Motnik postal deţelnokneţji 

fevd, grad pa so Habsburţani dajali v najem različnim plemiškim rodbinam. Okoli l. 1755 

je pogorel in po prenovi, l. 1771 dokončno porušil. Obstaja namigovanje, da je spodnji del 

grajskega zidovja morda rimski.
145

  

 

Trg Motnik 

Za nastanek trške naselbine so si prizadevali ambiciozni 

gospodje Motniški, zato je kraj postal trg v poznem srednjem 

veku. Ta naziv jim je leta 1423 podelil nadvojvoda Ernest 

Ţelezni, ki je bil zadnji v slovenskem jeziku ustoličeni 

vojvoda na Gosposvetskem polju.
146

 Med drugim so trţani 

dobili pravico do tedenskega sejma na nedeljo, kasneje pa do 

štirih sejmov na leto. Dva sta bila ukinjena šele leta 1915, 

ostala dva pa v drugi svetovni vojni.
147

 Med 15. in 19. 

stoletjem, je bil Motnik tako v največjem gospodarskem 

razcvetu. Tačas je bila v 

kraju bogato razvita obrt mesarstva, tkalstva, 

klobučarstva, suknjarstva, barvarstva, ţelezarstva, 

najbolj pa usnjarstva, o katerem še danes priča delujoča 

usnjarna Grad. Obrtniki so se med seboj povezovali v 

cehe,
148

 od katerih je ohranjen usnjarski cehovski pečat 

z letnico 1641. Ohranjen je tudi motniški grb s ščitonoscem, ki v desnici drţi meč, v levici 
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pa sekiro in so ga verjetno dobili ţe leta 1467, ko so v pismu zanj prosili cesarja Friderika 

III.
149

 Dobro so ţiveli od furmanstva oziroma forajtarstva, izborili pa so si tudi sodstvo, na 

kar nas danes spominja sramotilni steber – pranger z letnico 1739 v 120 let starem parku 

Pod lipami. Na pranger so privezovali tatove in druge hudodelce, ki so bili potem javno 

izpostavljeni zasramovanju.
150

  

 

Zunanjost trga ni znana, ve se le, da ni imel obzidja in da je bil po navedbi Gašperja 

Kriţnika tlakovan s kamnitimi tlakovci, ki naj bi jih leta 1559 uničila velika povodenj.
151

 O 

tem priča tudi pripovedka, ki pravi da je bil Motnik tlakovan ter da je bil ob vhodu velik 

slavolok, izklesan iz kamna. Strašna povodenj je vse odnesla in nasula več metrov proda. 

Tiste hiše, ki so bile zasute, so pozidali kar naprej v višino. Ob kopanju za cesto, okoli leta 

1995, so naleteli na en meter visok enak prod, kar pomeni, da bi bila pripoved o nesreči 

lahko resnična.
152

  

Motniški polţ 

Na pranger naj bi Motničani z verigo privezali tudi dva 

metra velikega polţa, ki so ga redili in potem zaklali. 

Njegova kri je poškropila cerkveni zvonik na Ločici, da 

je na zahodni strani še danes rdeče barve. Svojega 

polţa, ki jim je nadel ime “polţarji”, pa naj bi trţani 

dobili zaradi njegove lupine, ki je predstavljala 

cehovsko pobratinsko posodo, iz katere je moral piti 

obrtnik, ko je z vsemi opravljenimi obveznostmi postal cehovski mojster.
153

 Po ustnem 

izročilu naj bi trţani polţa, izklesanega iz zelenega kamna, vdelali v slavolok pred 

občinsko hišo.
154
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Kuga v Motniku 

V 15. stoletju je na Slovenskem pustošila kuga in velika 

mesta so izgubila ogromno ljudi. V Motniku pa, kljub 

pomembni trgovski poti, ni za kugo umrl niti eden prebivalec. 

Za to je bil zasluţen tedanji motniški rihtar, po rodu Čeh, ki je 

vedel, kako se pred njo obvarovati. Cesto skozi vas je dal 

zapreti na obeh straneh, kraj pa so tudi ogradili. Domačini so 

potujočim trgovcem hrano dajali kar čez ograjo, na enak način 

so furmani dobili seno za svoje konje. Ko je bila kuga mimo, 

so domačini v zahvalo, da so srečno preţiveli, nad vasjo, tik 

pod motniškim gradom v ţivo skalo izklesali prostor, na 

katerega so postavili lesen kriţ. Pravijo mu kuţno 

znamenje.
155

  

 

Rudnik rjavega premoga 

Njegovi začetki segajo v leto 1831, ko so bila v hribu 

Planinščica pod Kropivškovim gričem odkrita prva 

leţišča premoga. Obratovati je začel po 14 letih, v letih 

1901-1903 pa je bil v največjem razmahu, saj je 

zaposloval okrog 100 delavcev, večinoma domačinov. 

Proizvodnjo so 1912. leta opustili, 1933 pa obratovanje 

ponovili.
156

 Dokončno so ga zaradi neugodne strme lege sloja in previsokih prevoznih 

stroškov do najbliţje ţelezniške postaje v Šempetru zaprli leta 1951.
157

 Danes je od 

rudnika ohranjen le še portal vhoda v Prešernov rov in ostanki vhoda v glavni rov, večina 

jamskih del pa je zarušenih. V rudniku so poleg premoga našli tudi številne fosilne 

ostanke, tako rastlinske kot ţivalske. Med njimi so ostanki praproti, polţev, lupinice školjk 

in ostanki nenavadne, prazgodovinske ţivali.
158
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Prazgodovinski pritlikavi nosorog 

Ostanke malega kopitarja, ki se je kakih 30 milijon let nazaj sprehajal po Tuhinjski dolini, 

so l. 1910 našli v oligocenski premogovni plasti. Gre za doslej edino najdbo tega nosoroga 

v omenjenem časovnem obdobju pri nas.
159

 V tistem obdobju je bilo podnebje na našem 

ozemlju zelo toplo, pravzaprav tropsko, kar pričajo najdbe nekaterih rastlin. Pritlikavi 

nosorog je bil po velikosti podoben muflonu. Poleg dveh primerkov spodnje čeljustnice, ki 

sta v Kamniškem muzeju, je nekaj zelo podobnih 

ostankov še v Prirodoslovnem muzeju Slovenije ter v 

graškem in dunajskem muzeju. Dunajski paleontolog 

Othenio Abel je leta 1910 po zobeh in lobanjskih 

kosteh določil nov rod in novo vrsto pritlikavega 

nosoroga, ki ga je poimenoval po Menini planini, 

pod katero je kopitar ţivel, torej Meninatherium 

telleri. Vrsto telleri pa je poimenoval po rudarskem svetniku Tellerju, ki je kosti prinesel 

na Dunaj. Kasneje je prišlo do sprememb, ko so nekateri drugi avtorji po ponovnem 

pregledu fosilnih kosti menili, da gre pravzaprav za starejšega eocenskega kopitarja rodu 

Anthracohyus, ki je ţivel pred pribliţno 50 milijoni let. Vprašanje, kateremu redu 

pripadajo fosilni ostanki iz Motnika, je znova odprto, prav tako kot tudi vprašanje o 

točnem kraju izkopa kostnih ostankov, saj na ţalost v rudniški dokumentaciji o tem ni 

pravih podatkov. Motničani so s prizadevanjem v nekdanji občinski hiši uredili muzej, kjer 

lahko vidimo dva majhna nosoroga v naravni velikosti.
160

  

 

Cerkvi 

Nad krajem se nahajata še dve 

znamenitosti, cerkvici svetega Jurija in 

svete Magdalene. Predhodnica prve 

naj bi bila zgrajena ţe v začetku 13. 

stoletja, druga pa pred 1684. letom, ko 

jo je narisal tudi Valvasor, a ljudsko 

                                                 
159

 P. Hieng: Čevljar iz Motnika, zapisovalec pravljic, str. 13. 
160

 P. Hieng: Pritlikavi nosorog iz Motnika (Slovenske novice), Ljubljana 2005, str. 10. 

Slika 55: Pritlikavi nosorog 

Slika 56: Cerkev sv.  

Magdalene 
Slika 57: Cerkev sv. Jurija 
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izročilo pravi, da je bila manjša cerkev svete Magdalene zgrajena prej, ker pa je ostalo 

preveč materiala, so zgradili še večjo.
161

 Obe naj bi bili prvotno gotski in kasneje večkat 

prezidani. Cerkev svete Magdalene naj bi bila prvotno celo lesena grajska kapela, ki je bila 

kasneje pozidana v romanskem slogu.
162

  

 

Gašper Kriţnik – Podšavniški 

Poleg cerkva pa se pod grajskim hribom nahaja še zelo stara hiša, nekdaj grajska sušilnica, 

v kateri se je rodil znan Motničan, zbiratelj narodnega blaga, Gašper Kriţnik (1848-1904). 

Spada med skoraj pozabljene zapisovalce nekdanjega ţivljenja 

na današnjem ozemlju, posebno v Motniku in okolici. Izučil se 

je za čevljarja, a njegovo zapisovanje pravljic, ljudskih pesmi 

in pripovedk v dialektu je prevladalo nad njegovo osnovno 

poklicno dejavostjo. Sprva je pisal pesmi, zbral jih je okoli 

200, ki so izhajale v znameniti Štrekljevi zbirki. Lotil se je tudi 

slovstvene folklore v prozi in zapisal več kot dvesto pripovedi, 

večinoma pravljic in nekaj povedk, legend, ugank in šal iz 

domačega kraja. Pisal je tudi o čarovništvu, vendar redko. Zbrano 

blago je v pismih pošiljal različnim ustanovam, ki so vse to 

objavljale, največ Slovenski matici. V prepričanju, da bo okolje 

znalo ceniti njegov trud, je kmalu po začetku zapisovanja, l. 1874 

izdal osem pripovedi v samozaloţbi z naslovom Slovenske 

pripovedke iz Motnika, s psevdonimom Podšavniški. Psevdonim 

izhaja iz Šavnic, hribovja nad vasjo. Poleg dela v trgovini je vneto 

nadaljeval zbiranje folklornega in etnološkega gradiva, saj je to 

čutil kot poslanstvo. Odzval se je tudi pobudam poljskega 

jezikoslovca francoskega rodu Jana Baudouina de Courtenaya za potrebe njegovega 

preučevanja slovenske dialektologije. Motniški govor je Kriţnik opredelil kot prehodnega 

med štajerskim (srednjesavinskim) in (vzhodno)gorenjskim. Pripovedno izročilo, ki ga je 

Gašper Kriţnik zbral v Motniku in okolici je slikovit prikaz kulture pripovedovanja v tem 
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 T. Drovenik Čalič: Lepo je res na deţeli, kjer šola prijazna stoji, str. 19. 
162

 http://www.motnik.net/motnik-nekdaj.html  (14. 9. 2011). 

Slika 59: Doprsni kip 

Gašperja Kriţnika 

Slika 58: Gašper 

Kriţnik 

http://www.motnik.net/motnik-nekdaj.html
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kraju v drugi polovici 19. stoletja. V zgodovino se je zapisal kot človek, ki je zaradi svoje 

odločitve za ohranjanje vrednosti izročila raje izbral pot osebnega dostojanstva kot pot 

uspešnega obrtnika in trgovca.
163

 

 

Na tem mestu naj omenim še enega izmed pomembnih moţ v Motniku, to je bil Karol 

Bervar (1864-1956), sin ţupana Luka Bervarja. Kot organist je sluţboval v Blagovici, v 

Gornjem gradu, in od 1895 pri mestni opatijski cerkvi v Celju, kjer je nekaj let poučeval 

tudi slovenske gimnazijce in čitalniške pevce. Leta 1899 je tam ustanovil zasebno 

orglarsko šolo in jo vodil 40 let.
164

 Na krajevnem pokopališču je ohranjen njegov grob.  

 

Šolstvo 

Redni pouk v kraju poteka ţe od leta 1829, vendar kot zasebna šola z učiteljem Lukom 

Kešpretom v Grahkovi hiši, danes Motnik št. 20. Leta 

1889 se pouk pod vodstvom učitelja Ulrika Konjarja 

spremeni v drţavno obliko šole. Ta je po Paglovcu 

prva pisno izpričana šola v Tuhinjski dolini. Glede na 

razmeroma zgodnje začetke osnovnega šolstva v tem 

kraju, sledi pozna uvedba redne javne ljudske šole, saj 

vmes mine kar 60 let. Po letu 1895 se je šola ustalila v cerkveni hiši, vendar ni ustrezala 

šolskim namenom. Vse do leta 1922 je delovala kot enorazrednica s številnimi otroki in 

enim učiteljem, kasneje kot dvorazrednica, kar je še danes. Tako je Motnik šele leta 1940, 

kot zadnji v dolini dobil svoje današnje šolsko poslopje.
165

  

 

Motnik je primer kraja, kjer najlaţje vidimo, kaj zanj 

pomeni promet. Zaradi prelaza Kozjak se je razvijal 

samostojno, edino, kar je kraju dajalo zagon za 

napredovanje, je bila glavna cesta Kamnik-Celje. Potem ga 
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 Marija Stanonik: Gašper Kriţnik in njegov čas. Ljubljana 2008, str. 15-20. 
164

 Janez Močnik: Pred petdesetimi leti je umrl Karol Bervar. V: Cerkveni glasbenik, letnik 99, št. 2. 

Ljubljana: Druţina 2006: str. 15-16. 
165

 T. Drovenik Čalič: Lepo je res na deţeli, kjer šola prijazna stoji, str. 20. 

Slika 60: Prva šola v Motniku 

Slika 61: Deţelni mejni kamen 
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je najprej obšla juţna ţeleznica in nato modernizirane ceste. Ţal so usnjarstvo, 

klobučarstvo, barvarstvo, suknjarstvo in ţelezarstvo z izgradnjo ţeleznice, tuje industrijske 

konkurence in razvojem kapitalizma doţiveli zlom. Z izgradnjo obvoznice mimo kraja tako 

večina potnikov ţal ne zaide vanj, vendar je vse več takih, ki obiščejo motniško turistično 

pot.
166

  

 

Na začetku viadukta proti Trojanam se nahaja tudi nekdanji deţelni mejni kamen med 

Štajersko in Kranjsko.
167
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 D. Kralj: V Motniku se ne motijo!, str. 18. 
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 http://sl.wikipedia.org/wiki/Zajasovnik,_Vransko (14. 9. 2011). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zajasovnik,_Vransko
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3 DIDAKTIČNI DEL 
 

3.1 UČNA PRIPRAVA ZA DRUŢBOSLOVJE - ZGORNJI TUHINJ 

 

Študentka: Nataša Klopčič               

Šola: OŠ Šmartno v Tuhinju, 

podruţnica Zgornji Tuhinj 

Datum: 31. 5. 2011 

Razred: 4. 

Učna tema: Varujemo našo skupno dediščino 

Učna enota: Nastanek naših krajev v preteklosti 

Učni cilji: 

Učenci: 

RAZISKUJEJO, SPOZNAVAJO: 

- razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike  

- razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja  

- življenje v naselju nekoč in danes  

- preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj 

- da so s krajem povezane nekatere znane osebe 

RAZUMEJO:  

- naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja  

UPORABIJO:  

- spoznanja o preteklosti šole in jih zapišejo v časovni trak  

PREDVIDEVAJO: 

- naravne in družbene danosti, ki bodo vplivale na razvoj domačega kraja  

Metode dela: Opazovanje, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, razlaga, socialna igra, delo na 

terenu. 

Učne oblike: Frontalna, individualna, delo v paru. 

Učna sredstva in pripomočki: 
Učni list, vprašalnik za učence o preteklosti Zgornjega Tuhinja, fotografije znamenitosti Tuhinja 

Literatura:  

- Drovenik – Čalič, T. (2002). Šola na hribu: kronika osnovne šole Zgornji Tuhinj. ARTPRO 

d.o.o.: Ljubljana. 

- Fister, P., M. (1969). Kašče v Tuhinjski dolini. V: Kamniški zbornik (1969), str. 91-128. 

- http://www.td-tuhinjskadolina.si/uredi.si/f/uploadedfiles/Tuhinjski%20glas%203-2009-

az00SPLETNA-1.pdf (27. 3. 2011) 

- http://www.kam.si/romarske_cerkve/stran-4.html (27. 3. 2011) 

- http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucni_nacrti/ (20. 5. 2011). 

- Umek, L. (2002) Vija, vaja, ven. Zbirka iger za skupine. Salve:Ljubljana. 

 

 

 

 

http://www.td-tuhinjskadolina.si/uredi.si/f/uploadedfiles/Tuhinjski%20glas%203-2009-az00SPLETNA-1.pdf
http://www.td-tuhinjskadolina.si/uredi.si/f/uploadedfiles/Tuhinjski%20glas%203-2009-az00SPLETNA-1.pdf
http://www.kam.si/romarske_cerkve/stran-4.html%20(27.%203
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucni_nacrti/
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POTEK AKTIVNOSTI 

 

ČAS IN 

STOPNJE 

AKTIVNOSTI 

 

UVODNI 

DEL 

 

10-15 minut  

 

REŠEVANJE VPRAŠALNIKA O PRETEKLOSTI ZGORNJEGA 

TUHINJA 

Učencem povem, da bomo odkrivali in spoznavali zgodovino Zgornjega 

Tuhinja na terenu. Pred tem pa morajo opraviti kratek preizkus svojega 

znanja. 

Učenci dobijo kratek vprašalnik s povedmi o zgodovini vasi. Obkroţiti 

morajo pravilne odgovore. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

60 minut 

 

 

DELO NA TERENU  

Odpravimo se na teren, pred vhodnimi vrati se še ustavimo in si na steni 

ogledamo spominsko ploščo, posvečeno Srečku Malenšku, o kateri se bomo 

pogovorili kasneje.  

Učenci dobijo terenski učni list, ki ga bodo sproti reševali. Pred začetkom 

reševanja lista, bomo skupaj (ali eden izmed učencev) prebrali besedilo. 

Z učenci se pogovorimo in razloţimo naslednje stvari: 

Kaj je kulturna dediščina? Kdaj je nastal Zgornji Tuhinj? Zakaj ravno tukaj? 

Kako se je spreminjal in kaj je spremembe povzročilo, pa bomo spoznali na 

obisku terena. 

 

Terenska pot: 

- CERKEV: preverjam predznanje učencev z različnimi vprašanji 

(nastanek, poţig cerkve - Turki, velikost-romarska cerkev, podrtje 

zvonika) Ogledamo si spominski plošči patra Angelika Hribarja in 

Ladislava Hrovata. Kaj dokazuje, da je bila zgradba zgrajena ţe dolgo 

časa nazaj?  

Pripovedujem jim še o kakšni zanimivosti, npr.: konj podrl cerkvena 

vrata, podzemni rovi do starega ţupnišča … 

- STARO ŢUPNIŠČE: čas nastanka, lovski dvorec Celjskih grofov, 

prva šola (ţupnijski hlev). 

- KOKLETOVA HIŠA – pater Angelik Hribar: ogledamo si (iz ceste) 

hišo, kjer naj bi se rodil znan Tuhinjski cerkveni skladatelj, organist, 

in zborovodja.  

- STARA VRATA – Pri Kolen`c: si jih ogledamo, opišemo (učenci v 

dvojicah), izpišemo letnico nastanka ter pojasnimo črki nad njimi … 

- KAŠČA – Pri Jakov`c: ogledamo si jo s ceste, primerjamo jo s staro 

sliko: kaj se je spremenilo (na delovnem listu)?; Kje po domačijah jih 

še najdemo? Kje je danes večina Tuhinjskih kašč (grad Zaprice)?; 

Kakšna je bila včasih/danes funkcija kašč, kakšen je bil gradbeni 

material? Zakaj? 
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- GASILSKI DOM: Učenci izpišejo letnico iz gasilskega doma in 

ugotovijo, da Zgornji Tuhinj letos praznuje 100-letnico ustanovitve 

gasilskega društva v tem kraju. 

 

Odidemo na hrib za šolo, od koder si ogledamo: 

 

- gozdove (pogovor o vojni, partizanskih jarkih/bolnici) 

- spomenik padlim borcem (umrli so v Češnjicah, bilo jih je 192) 

- omenimo rojstno hišo Ladislava Hrovata (pri Kaliţ`): nekaj podatkov 

- srednjeveška prometna povezava (najdba zlatnikov v Češnjicah) 

- kozolec – toplar (Kakšna je njegova funkcija danes/včasih?) 

- cerkev svetega Vida (višina, čas nastanka, funkcija danes/nekoč); v 

dvojicah učenci ugotavljajo, če poznajo kakšno legendo o cerkvi 

- legenda o Ajdovski deklici (ogledujemo si hribe, kjer naj bi stala) 

 

Če pade motivacija, odigramo socialno igro Stare hiše se podirajo. Igralci so 

v skupinah po tri. Dve se primeta za roke (predstavljata hišo), tretji pa 

počepne v sredino (je stanovalec). Glede na število otrok nam ostaneta eden 

ali dva brezdomca. Ko voditelj ukaţe »hiše se podirajo«, se morajo zamenjati 

stanovalci in poiskati nove hiše. Vedno odvzamemo eno hišo, tako da se 

morajo stanovalci zanje boriti. 

 

Na koncu pridemo na šolsko igrišče in spoznamo nekaj zanimivosti o 

preteklosti šole, ugotovimo, da je spominska plošča posvečena nadučitelju 

Srečku Malenšku; pripovedujem o cerkvenih zvonovih na igrišču.  

Zakaj šola »na hribu«? 

 

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

10 - 15 minut 

 

Kratek pogovor o njihovih občutkih, kaj jim je bilo najbolj všeč; Kaj mislijo, 

kakšen bo Zgornji Tuhinj v prihodnosti (kaj se bo razvilo, kaj bo propadlo 

…)? 

Preverim, ali učenci poznajo vsaj eno zanimivost Motnika iz preteklosti (npr. 

legenda o motniškem polţu, najdbe pritlikavega nosoroga, motniški grad, 

premogovnik, …). 

Ker ni nobenih podatkov o grbu Zgornjega Tuhinja, učenci razmislijo, kaj bi 

oni narisali vanj. Poročajo, nato se pogovorimo. 

Na časovni trak umestijo vse danes spoznane zgodovinske zanimivosti 

Zgornjega Tuhinja.  

 

 

3.2 ANALIZA UČNE URE NA TERENU 

 

Učenci OŠ Zgornji Tuhinj so bili ţe pri začetnem reševanju učnega lista pozitivno 

vznemirjeni in ţeljni po spoznanju nečesa novega. Prvo nalogo so hitro opravili, kaj dosti 
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niso razmišljali. Na terenu so učenci sodelovali, saj so odgovarjali na vprašanja in jih tudi 

sami zastavljali, kar pomeni, da so dobili ţeljo po raziskovanju in odkrivanju novega. Proti 

koncu nas je motila le močno dopoldansko sonce, ki jim je jemalo motivacijo. Na koncu 

sem po premisleku ugotovila, da sem naredila nekaj napak, ki jih med delom nisem 

opazila, nekatere izmed njih sem medtem sicer začela odkrivati, na koncu pa jih dokončno 

potrdila. Učencem sem namreč teden dni pred našim srečanjem naročila, naj doma 

povprašajo o zgodovini svojega kraja. Nekateri izmed njih, ki prihajajo iz okolice Tuhinja, 

bi imeli mogoče povedati kaj zanimivega o svojem kraju, npr. vaško pripovedko/legendo. 

Ker smo se pri uri osredotočili predvsem na Zgornji Tuhinj in ker nam je na koncu 

primanjkovalo časa, določeni učenci te priloţnosti niso dobili. Sem pa učiteljico prosila, da 

če je le moţno, naj se o tem pri naslednji uri druţboslovja pogovorijo v razredu. Učenci so 

za vstavljanje manjkajočih besed na delovnem listu porabili kar nekaj časa, zato se mi zdi, 

da je bilo mogoče praznih mest preveč. Mogoče bi bilo bolje, da bi bilo manj vprašanj in 

tista bolj konkretna. Na splošno pa je bil učni list zelo bogat s sličicami, predvsem mi je 

bila všeč primerjava fotografij iz preteklosti in sedanjosti, saj sem s tem hotela učencem še 

bolj nazorno prikazati spremembe, ki so se zgodile skozi preteklost. Ker sem hotela, da 

učenci čim več izvedo, sem jih zasula s podatki, kar je bilo mogoče preveč zanje, saj si od 

tega verjetno niso zapomnili veliko, ampak le tisto, kar jih je zanimalo. Bolj bi morala 

namreč dati poudarek temu, da učenci sami pridejo do rešitev in da ob tem razmišljajo ter 

povezujejo svoje znanje z nečim novim, saj si tako tudi več zapomnijo. Posledično so se 

naše »postojanke« tako tudi časovno podaljšale. 

 

Seveda pa se zavedam, da so zaradi te terenske učne poti učenci odnesli zelo veliko 

bogatega znanja, za kar se mi je zahvalila tudi učiteljica. Izvedeli so veliko novih 

podatkov, kar so sporočali s svojimi izvirnimi, mnoţičnimi vprašanji. Tudi poslušali so me 

z zanimanjem, predvsem pripovedke in legende o našem kraju in včasih se mi je zdelo, da 

so medtem kar odpotovali v eno izmed zgodb.  

 

Po mojem mnenju so se vsi učenci naučili to, kar sem na začetku ure ţelela oz. je bil cilj. 

Spoznali so ogromno stvari, ki so se skozi zgodovino spreminjale in postale znamenite. In 

vse to se nahaja okoli nas, a morda prej nismo bili dovolj pozorni. 
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Moj namen je bil učinkovito doseţen, saj sem izpolnila vse učne cilje, tudi metode in 

oblike dela so bile različne in učencem prijazne zaradi razgibanega dela. Vse to je bilo 

veliko laţje in bolje doseţeno predvsem zaradi konkretnih objektov, tj. stavb, spominskih 

plošč …, ki so jih učenci lahko videli in otipali. 

 

3.3 UČNA PRIPRAVA ZA DRUŢBOSOLOVJE - MOTNIK 

 

Študentka: Nataša Klopčič               

Šola: OŠ Šmartno v Tuhinju, 

podruţnična šola Motnik 

Datum: 2. 6. 2011 

Razred: 4. 

Učna tema: Varujemo našo skupno dediščino 

Učna enota: Nastanek naših krajev v preteklosti 

Učni cilji: 

Učenci: 

RAZISKUJEJO, SPOZNAVAJO: 

- razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike  

- razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja  

- življenje v naselju nekoč in danes  

- preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj 

- da so s krajem povezane nekatere znane osebe 

RAZUMEJO:  

- naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja  

UPORABIJO:  

- spoznanja o preteklosti šole in jih zapišejo v časovni trak  

PREDVIDEVAJO: 

- naravne in družbene danosti, ki bodo vplivale na razvoj domačega kraja  

Metode dela: Opazovanje, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, razlaga, socialna igra, delo na 

terenu. 

Učne oblike: Frontalna, individualna, delo v paru. 

Učna sredstva in pripomočki: 
Učni list, vprašalnik za učence o preteklosti Motnika, fotografije znamenitosti Motnika 

Literatura:  

- Drovenik – Čalič, T. (2009). Lepo je res na deţeli, kjer šola prijazna stoji: kronika ob 120-

letnici šole v Motniku. Tiskarna Present d.o.o.: Ljubljana. 

- Stanonik, M. (2008). Gašper Kriţnik (1848-1904) in njegov čas. Zaloţba ZRC, ZRC SAZU: 
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POTEK UČNE URE 

 

ČAS IN 

STOPNJE 

AKTIVNOSTI 

 

UVODNI 

DEL 

 

10-15 minut  

 

REŠEVANJE VPRAŠALNIKA O PRETEKLOSTI MOTNIKA 

Učencem povem, da bomo odkrivali in spoznavali zgodovino Motnika na 

terenu. Pred tem pa morajo opraviti kratek preizkus svojega znanja 

(podatkov, ki so jih pridobivali doma). 

Učenci dobijo kratek vprašalnik s povedmi o zgodovini vasi. Obkroţiti 

morajo pravilne odgovore. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

60 minut 

 

 

DELO NA TERENU  

Odpravimo se na teren. Učenci dobijo terenski učni list, ki ga bodo sproti 

reševali. Pred začetkom reševanja lista, bomo skupaj (ali eden izmed 

učencev) prebrali besedilo. 

Z učenci se pogovorimo in razloţimo naslednje stvari: 

Kaj je kulturna dediščina? Kdaj je nastal Motnik? Zakaj ravno tukaj? Kako se 

je spreminjal in kaj je spremembe povzročilo, pa bomo spoznali na obisku 

terena. 

 

Terenska pot: 

 

- PREŠERNOV ROV: Preverjam predznanje (oziroma tiste podatke, ki 

so jih zbirali doma) učencev z različnimi vprašanji: funkcija 

včasih/danes. Povem jim nekaj osnovnih podatkov: odprtje/zaprtje, 

lokacija glavnega vhoda, barva premoga, število rudarjev, najdbe v 

rudniku (polţi, ostanki pritlikavega nosoroga). 

- Pogled na cesto in omemba najpomembnejše trgovske poti (Kranjska 

– Štajerska) v srednjem veku. Dokaz je najdba lonca z zlatniki v 

Češnjicah. 

- VRBANOVČEV KOZOLEC - TOPLAR: razgovor o nastanku, 

izgledu, funkcija včasih/danes. 

- Ustavimo se pred danes edino še delujočo usnjarno. Pogovor o obrti 

v Motniku nekdaj. Omenimo še cehe in domnevne začetke 

motniškega polţa. 

- PRANGER: sramotilni steber; Pogovor o njegovi funkciji, učenci 

izpišejo letnico ter pripovedujejo legende o motniškem polţu. 
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Omenimo tudi trg Motnik in prireditev letnih sejmov. 

- KIP GAŠPERJA KRIŢNIKA: pogovor o njegovem ţivljenju, izpis 

letnice rojstva in smrti.  

- Ko gremo proti cerkvama, si spotoma ogledamo še hišo, kjer naj bi 

bila prva šola v Motniku. Učenci dopolnijo delovni list z imenom in 

priimkom prvega učitelja ter letnico nastanka prve šole. Na poti pa si 

ogledamo (samo od zunaj)  še muzej pritlikavega nosoroga. 

- CERKVI: sv. Jurij in sv. Magdalena – samo od zunaj. Pogovarjamo se 

o preteklosti cerkva, omenimo še spomenik padlim vojakom na 

pokopališču in si ga ogledamo (tudi grob prvega učitelja Konjarja). 

- KUŢNO ZNAMENJE- Razgovor o funkciji nekoč. Zaradi slabih 

higienskih razmer in brez zdravil v tistem času je prihajalo do okuţb; 

kuţno znamenje je opomnik za take mnoţične smrti ali zahvala za 

premaganje kuge v preteklosti v določenem kraju. 

- Na poti do gradu, si ogledamo rojstno hišo Gašperja Kriţnika. 

- GRAD – Omenimo nastanek in prvo omembo gradu, funkcijo njegove 

lege, prve znane lastnike in poţig gradu. Ogledamo si njegove 

razvaline.  

- Če ostane čas, učencem povem zanimivost o hudem neurju v 

Tuhinjski dolini leta 1893, jim preberem kakšno pravljico Gašperja 

Kriţnika, ter omenim poimenovanje krajev Zgornji in Spodnji 

Motnik.  

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

10 - 15 minut 

 

Pogovorimo se o občutkih dela na terenu. Kaj mislijo, kakšen bo Motnik v 

prihodnosti (kaj se bo razvilo, kaj bo propadlo …)? 

Preverim, ali učenci poznajo vsaj eno zanimivost Zgornjega Tuhinja iz 

preteklosti (npr. legenda o ajdovski deklici, cerkev, lovski dvorec, …). 

Za domačo nalogo morajo na časovni trak ustrezno umestiti vse fotografije 

danes spoznanih zgodovinskih zanimivosti Motnika.  
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3.4 ANALIZA UČNE URE NA TERENU 

 

Učno uro smo začeli kar zunaj, saj nam preoblačenje in preobuvanje tako ni vzelo preveč 

časa. Vprašalnik, s katerim sem preverila predznanje učencev, jim prav tako ni vzel veliko 

časa, so se pa pojavili nekateri, ki kar niso prišli do konca in so razmišljali o pravilnem 

odgovoru.  

 

Kraj je dokaj majhen, zato nam od ene do druge postaje ni bilo treba veliko prehoditi. 

Najprej smo se ustavili ob nekdanjem vhodu v rudnik rjavega premoga, kjer so učenci 

izvedeli kar nekaj novega, ne le to, da je bil tukaj nekoč vhod v rov, temveč tudi, da so v 

notranjosti izkopali ostanke 25 milijonov let starega kopitarja, in našli lupine morskih 

polţev, kar nakazuje na prisotnost morja v tem kraju in mogoče prav od tukaj izvira 

njihova slavna legenda o motniškem polţu. Kasneje smo omenili staro trgovsko pot skozi 

Motnik, ki je bila včasih močno obremenjena s trgovci in prodajalci vseh bliţnjih in 

oddaljenih krajev, danes pa je glavna cesta odmaknjena od vasi, saj poteka mimo nje, zato 

lahko rečemo, da je kraj nekoliko izgubil svojo prepoznavnost. Naj omenim, da je bilo to 

vprašanje, ki se nanaša na trgovsko pot, v začetnem vprašalniku drugo najslabše 

odgovorjeno. Ogledali smo si tudi najbolj razvito obliko dvojnega kozolca – toplarja v 

Sloveniji. Tukaj so učenci pokazali svojo raziskovalno ţilico, saj so dobili nalogo, da sami 

ugotovijo starost objekta. Hitro so našli vrezano letnico na enem izmed stebrov toplarja in 

dobili pravi odgovor. Najbolj od vsega pa so jim bile všeč prebrane pravljice in pripovedke 

nekdanjega znanega vaškega pisca in čevljarja. Navdušeni so bili nad odkritjem 

pritlikavega nosoroga, starega prazgodovinskega kopitarja, ki so ga odkrili ravno v tem 

kraju, daleč naokoli po Tuhinjski dolini, vse do Nevelj pri Kamniku, kjer svojo 

prepoznavnost slavi prazgodovinski mamut, pa ničesar podobnega. Učencem sem nekatera 

njihova utrjena dejstva o zgodovini Motnika tudi spremenila, oziroma kakšno izmed njih 

dodala ali povedala na drugačen način. Tako so sprejeli, da obstaja več resnic, ki se 

prenašajo iz roda v rod, ne vemo pa, katere izmed njih so se dejansko zgodile, katere pa so 

samo legende. Ponosna sem na to, da sem veliko raziskovala in jim tako vnesla veliko več 

znanja, kot so ga ţe imeli. Mogoče sem spet malo pretiravala s količino podatkov, saj se 

včasih nisem zavedala, da to ni skupina turistov, ki jim moramo povedati čim več, ampak 
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so to učenci, ki si bodo zapomnili le določene, njim zanimive stvari. Vsaka znamenitost 

kraja, o kateri so učenci ţe nekaj vedeli, je za njih postala bolj pestra z mojimi novimi 

podatki, ki sem jih pridobila s pomočjo brskanja po internetu, knjigah, s spraševanjem ljudi 

… Menim, da so učenci tako dosegli zastavljene cilje, saj jim je bilo to preko različnih 

metod in oblik tudi omogočeno, prav gotovo pa jim bo kot najboljše gradivo ostal 

kvaliteten, slikovit  učni list. 
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4 EMPIRIČNI DEL 
 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V diplomski nalogi sem se posvetila zgodovini svojega domačega kraja in okolice ter 

skušala raziskati, koliko znanja sploh imajo učenci o tem, oziroma kako dobro poznajo 

zgodovino svojega domačega kraja. V zadnjem času sem namreč skozi članke v revijah 

postopno odkrivala vse več kulturnozgodovinskih spomenikov v moji okolici, kar me je 

razveselilo, saj pred leti tega še nisem vedela.  

 

Za raziskavo omenjene teme sem se odločila zato, ker se mi zdi, da učenci premalo 

poznajo bogato kulturno dediščino, ki se nahaja okrog njih. Prav teren pa nam nudi veliko 

moţnosti za odkrivanje zgodovine domačega kraja, saj učenci stopijo v pristen stik s 

kulturnozgodovinskimi spomeniki, kar jim omogoča razumevanje dogodkov iz preteklosti 

hkrati pa jih motivira za nadaljnje raziskovanje. 

 

V diplomski nalogi sem torej raziskovala, koliko predznanja so učenci ţe imeli, kako 

dobro so na tej podlagi poznali kulturnozgodovinske spomenike domačega kraja in koliko 

so si o njih zapomnili po dveh tednih. Zanimalo me je tudi splošno znanje učencev o 

zgodovini krajev v bliţini, predvsem o Zgornjem Tuhinju in Motniku. Nazadnje pa so 

učenci razmišljali še o tem, kakšen bo čez pribliţno 100 let po njihovem mnenju izgledal 

domač kraj. 

 

4.2 CILJI 

 

Ugotoviti ţelim: 

 Koliko novih podatkov so učenci pridobili s povpraševanjem (staršev, 

dedkov, babic …)?  

 Kateri učenci bolje poznajo zgodovino svojega domačega kraja (OŠ Motnik 

ali OŠ Zgornji Tuhinj)? 

 Kateri učenci po dveh tednih ohranijo več znanja? 



- 49 - 

 Koliko učenci vedo o zgodovini drugega kraja (učenci OŠ Motnik o 

Zgornjem Tuhinju in obratno)? 

 Ali učenci predvidevajo, da se bo njihov kraj v prihodnosti razvil, ali 

propadel? 

 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA oziroma HIPOTEZE 

 

Pričakujem, da: 

H1:Učenci so s povpraševanjem doma izvedeli veliko novih podatkov 

(tega prej niso vedeli). 

H2: Učenci OŠ Motnik imajo več predznanja o zgodovini svojega 

domačega kraja kot učenci OŠ Zgornji Tuhinj. 

H3: Čez dva tedna učenci OŠ Zgornji Tuhinj ohranijo več znanja kot 

učenci OŠ Motnik. 

H4: Večina učencev in učenk pozna vsaj eno značilnost drugega kraja 

(učenci OŠ Motnik za Zgornji Tuhinj in obratno). 

H5: Učenci in učenke predvidevajo, da se bo njihov kraj v prihodnosti 

razvil in ne propadel. 

 

4.4 OPIS VZORCA  

 

V raziskavi so sodelovali učenci 4. razreda dveh podruţničnih šol Osnovne šole Šmartno v 

Tuhinju, v šolskem letu 2010/2011, in sicer OŠ Zgornji Tuhinj in OŠ Motnik. Vključeni so 

bili tako dečki kot deklice, skupno pa jih je bilo 22. Vsi so bili prebivalci Zgornjega 

Tuhinja in Motnika ter njune bliţnje okolice. Vzorec je bil slučajnostni, saj sem ga izbrala 

s točno določenim namenom. 

 

4.5 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je potekala po deskriptivni metodi. Podatki so bili zbrani z diagnostično tehniko 

– anketo, instrument za zbiranje podatkov pa je bil anketni vprašalnik. Anketa je v 
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najširšem pomenu besede vsako organizirano zbiranje podatkov v večjem krogu ljudi. V 

oţjem pomenu pa je to postopek, v katerem uporabljamo številna, sistematično izbrana 

vprašanja, na katere anketirane osebe dajejo odgovor. Vprašanja so povezana s 

problematiko, ki nas zanima, anketiranci pa nanje odgovarjajo v skladu z navodili.
168

 

 

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Učenci so lahko med vnaprej določenimi 

izbrali le en odgovor, pri enem vprašanju pa dva, drugje pa so odgovarjali prosto. Tako 

sem namreč preverila, ali poznajo zgodovinske dogodke, osebe in legende domačega kraja, 

ter ali poznajo kakšno zgodovinsko značilnost drugega kraja in kaj menijo o prihodnosti 

svojega.  

 

4.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu maju in juniju na osnovnih šolah Zgornji Tuhinj in 

Motnik. Za način zbiranja je bila izbrana diagnostična tehnika anketni vprašalnik, ki so ga 

učenci po začetnih navodilih reševali samostojno. Zbiranje je potekalo tudi na terenu, in 

sicer najprej ustno, potem pa so učenci svoje odgovore zapisali na delovni list.  

 

Vprašalnike sem nato zbrala skupaj glede na osnovno šolo, pregledala pravilnost 

odgovorov, določila kriterij ocenjevanja in vsakega ocenila z oceno ter pripadajočimi 

odstotki. Ker je bilo učencev iz OŠ Motnik le 7, iz OŠ Zgornji Tuhinj pa kar 15, sem se 

odločila, da naredim obdelavo podatkov ter primerjam njihove rezultate tako, da vključim 

7 dečkov iz Zgornjega Tuhinja in 7 učencev iz Motnika, deklice iz Zgornjega Tuhinja pa 

uvrstim v nekakšno dodatno skupino. Deklice sem po glavni primerjavi tako še dodatno 

vključila v rezultate in njihovo analizo. Zbiranje in analiza podatkov je bila pri zaprtih tipih 

odgovorov hitrejša in laţja, kot pri vprašanjih odprtega tipa. 

 

 

 

                                                 
168

 Janez Sagadin: Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana 1993. 
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4.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultati, ki sem jih dobila, sem predstavila s tabelami in grafi. Moj kriterij ocenjevanja 

vprašalnikov je bil sledeč: 

6 t = 5 

5,5 in 5 t = 4 

4,5 in 4 t = 3 

3,5 in 3 t = 2 

       < 3 t = 1 

 

1. Kateri učenci bolje poznajo zgodovino svojega domačega kraja (OŠ 

Motnik ali OŠ Zgornji Tuhinj)? 

 

učenec OŠ Zgornji Tuhinj OŠ Motnik 

1. 100 % 83 % 

2. 100 % 67 % 

3. 83 % 67 % 

4. 92 % 67 % 

5. 92 % 67 % 

6. 75 % 50 % 

7. 75 % 50 % 

   

skupaj 88 % 64 % 

Tabela 1: Doseţeni rezultati predznanja glede na OŠ 
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Graf 1: Količina predznanja glede na skupino učencev 

 



- 52 - 

Učenci so morali rešiti kratek vprašalnik o zgodovini domačega kraja, ki je zajemal 6 

vprašanj zaprtega tipa, na terenu pa so odgovorili še na dve vprašanji odprtega tipa. Po 

opravljenem pregledu odgovorov sem ugotovila, da so bili pri reševanju boljši učenci OŠ 

Zgornji Tuhinj, kar pomeni, da imajo o zgodovini svojega domačega kraja več predznanja 

kot učenci OŠ Motnik, saj so le-ti dosegli komaj 64 % znanje. Moja hipoteza je tako 

zavrnjena.  

 

Menila sem, da bo potrjena, saj sem med prebiranjem literature ugotovila, da krajani 

Motnika v zadnjih letih veliko pripomorejo k prepoznavnosti svojega kraja. V revijah sem 

namreč zasledila mnogo člankov o pestrem zgodovinskem dogajanju ter vsakoletnem 

obujanju le-tega preko javnih prireditev.  Prav tako je tam urejena in dobro označena tudi 

turistična pot, kjer si lahko turisti ogledajo kar nekaj zanimivosti. Ker pa vsega tega v 

Zgornjem Tuhinju ne najdemo, sem sklepala, da tukajšnji učenci svojih zasenčenih 

zgodovinskih znamenitosti ne bodo prepoznali v tako veliki meri in da bodo učenci OŠ 

Motnik zato skoraj zagotovo dosegli boljše rezultate. V Zgornjem Tuhinju namreč ni tako 

velikega poudarka na raziskovanju zgodovinskih znamenitosti, saj npr. prav o najbolj 

odmevnem dvorcu Celjskih grofov, ni bilo nikoli najdenih nobenih pisnih virov, kar 

pomeni, da se raziskovanja tako teţko začenjajo in spodbujajo.  

 

Vsi učenci so imeli nekaj predznanja mogoče ţe iz prejšnjih let, ko so se učili o enaki 

tematiki, vendar na malo niţji ravni. Zanimivo je tudi, na katera vprašanja so odgovarjali 

najslabše. Učenci OŠ Zgornji Tuhinj so namreč najmanj vedeli o legendah, ki se v 

tukajšnji okolici širijo iz roda v rod, OŠ Motnik pa se je najslabše odrezala pri pomenu 

kuţnega znamenja, saj je večina menila, da je le-to postavljeno v spomin na motniškega 

polţa. Nazadnje pa so tudi učenke OŠ Zgornji Tuhinj pokazale več predznanja od OŠ 

Motnik, saj so skupno dosegle kar 22 % višje rezultate, tj. 86 %. 
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2. Kateri učenci po dveh tednih ohranijo več znanja? 
 

učenec Osnovna šola 

 OŠ Zgornji Tuhinj OŠ Motnik 

1. 100 % 100 % 

2. 100 % 100 % 

3. 100 % 100 % 

4. 100 % 100 % 

5. 100 % 100 % 

6. 100 % 100 % 

7. 92 % 83 % 

skupaj 99 % 98 % 

Tabela 2: Doseţeni rezultati glede na OŠ 
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Graf 2: Količina ohranjenega znanja (v %) glede na skupino učencev 

 

Točno po dveh tednih so učenci v reševanje dobili enak vprašalnik kot prejšnjič, tj. 6 

vprašanj zaprtega tipa. Dveh vprašanj, o prihodnosti domačega kraja in o zgodovini 

okoliškega kraja nisem vključila, saj sem podatke dobila prejšnjo uro na terenu. Vsi učenci 

so definitivno izboljšali skupne rezultate, na kar je vplivala spodbuda ponovitve 

pridobljenega znanja vsakega posameznika, pregleden in barvit učni list, kot tudi spodbuda 

učiteljice. Odvisno od tega pa je tudi, koliko so se učenci o vsem tem novem med seboj 

pogovarjali, ali so svoje znanje prenesli tudi na svoje starše in sovrstnike. Nedolgo nazaj 

mi je namreč gospa, ki stanuje blizu, povedala, da je njena vnukinja peljala svojo sestrično, 



- 54 - 

ki ţivi v Motniku, na nekakšno ekskurzijo po naši vasi. Tudi ona je potem njo peljala po 

Motniku in ji povedala vse, kar si je zapomnila. Obe dekleti sta bili namreč prisotni na 

moji terenski učni uri. Ta pripoved mi je dala vedeti, da so nekateri izmed njih odnesli 

veliko, kar je bil znak za moje dobro opravljeno delo. 

 

Predvidevala sem, da bodo po dveh tednih več znanja ohranili učenci OŠ Zgornji Tuhinj, 

saj je bila za njih večina podatkov novih in zato bolj zanimivih (za njihova ušesa.) Kot sem 

opazila na terenu, so učenci pozorno prisluhnili predvsem legendam in skrivnostnim 

pripovedkam, ki še danes niso razjasnjene. Tudi učenci OŠ Motnik so zavzeto sodelovali 

na terenski učni uri, vendar so včasih dajali občutek, kot da jim je ţe vse jasno in 

razumljivo, ker oni to ţe vedo. 

 

Moja hipoteza je tako potrjena, saj jim enak vprašalnik ni delal posebnih teţav, vmes je 

posegla le majhna površnost ter tako zniţala končne odstotke.  

 

Tudi dekleta iz Zgornjega Tuhinja so pokazala, da so si veliko zapomnila, a vendar 

odstotek manj od OŠ Motnik, kar pa ne pomeni, da je moja hipoteza zavrnjena, saj je ta 

skupina dodatna k ostalima dvema, ki ju primerjam. 

 

3. Koliko novih podatkov so učenci pridobili s povpraševanjem (staršev, 

dedkov, babic …)?  

 OŠ Zgornji Tuhinj OŠ Motnik 

 
nekaj čisto 

novega 

nekaj 

novega 
nič novega 

nekaj čisto 

novega 

nekaj 

novega 
nič novega 

število 

učencev 
1 5 1 0 5 2 

skupaj 14, 3 % 71, 4 % 14, 3 % 0 % 71, 4 % 29 % 

Tabela 3: Količina na novo pridobljenih podatkov glede na OŠ 
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Graf 3: Količina pridobljenega znanja učencev s povpraševanjem 

 

Moja hipoteza je zavrnjena, saj so učenci nekaj podatkov o zgodovini domačega kraja ţe 

vedeli, ne pa vsega. Kot kaţejo rezultati, so imeli učenci kar dobro predznanje. Pri OŠ 

Motnik sem zato pričakovala, da bodo vprašalnike reševali mnogo bolje, kot so jih, OŠ 

Zgornji Tuhinj pa se je glede na to, da je v povprečju izvedela nekaj novih podatkov, pri 

rezultatih odrezala skoraj tako, kot da učenci s povpraševanjem ne bi izvedeli nič novega, 

ampak so vse to ţe vedeli. Tisti učenci, ki niso izvedeli nič novega, so v ta kraj verjetno 

tudi priseljeni in tako nikogar ne morejo vprašati za zgodovinske znamenitosti. Moţno je 

tudi, da so nekateri ţe vse vedeli, ampak kot sem preučevala vprašalnike, nihče izmed 

takih primerov ni dosegel vseh točk, tj. 100 %.  

 

Moja pričakovanja sicer niso uresničena, sem pa izjemno zadovoljna, da se kulturna 

dediščina domačega kraja, predvsem manjših slovenskih vasi, ohranja tudi med mladimi in 

da ni pozabljena, kot sem menila pred začetkom raziskave. 
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4. Koliko učenci vedo o zgodovini drugega kraja (učenci OŠ Motnik o 

Zgornjem Tuhinju in obratno)? 

 

 OŠ Zgornji Tuhinj OŠ Motnik 

število 

učencev 

vedo ne vedo vedo ne vedo 

5 2 0 7 

skupaj 71 % 29 % 0 % 100 % 

skupaj 

(znanje) 
71 %  0 %  

Tabela 4: Količina znanja o zgodovini drugega kraja glede na OŠ 
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Graf 4: Količina znanja o zgodovini drugega kraja 

 

 

Postavljena hipoteza je zavrnjena, saj učenci OŠ Motnik niso poznali niti ene same 

zgodovinske značilnosti o Zgornjem Tuhinju. To me je presenetilo, saj sem postavila zelo 

nizek kriterij, tj. vsaj ena izmed zgodovinskih značilnosti drugega kraja. Učenci OŠ 

Zgornji Tuhinj so izpolnili pričakovanja, saj jih je več kot polovica vedela nekaj o 

zgodovini Motnika, izkazali pa so se z dvema odgovoroma. Vedeli so za sramotilni steber 

– pranger ter da so bili v Motniku izkopani ostanki pritlikavega nosoroga. To sem 

pričakovala predvsem zaradi boljše zgodovinske prepoznavnosti Motnika kot Zgornjega 

Tuhinja. Sicer so se morali vsi učenci predhodno doma s povpraševanjem pozanimati o 

zgodovini drugega kraja, vendar v Motniku tega niso v celoti izpolnili. Nekateri učenci so 

seveda tudi priseljenci, zato jim njihovi starši in sorodniki o tem niso znali kaj veliko 

povedati. Ti učenci so naslednji dan, ko so morali opraviti enako nalogo, kot bi jo ţe 
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morali, zopet presenetili. Odgovor na vprašanje sta znala povedati namreč le dva izmed 

njih. Naštela sta dva zgodovinska spomenika Zgornjega Tuhinja, in sicer cerkev svetega 

Vida ter lovski dvorec Celjskih grofov. Ti rezultati se seveda ne štejejo v prvotno obdelavo 

podatkov, kot je razvidno iz preglednice. Najbolje izmed vseh pa so se s svojim znanjem 

odrezala dekleta. Verjetno imajo večji interes za sodelovanje v različnih projektih, kar jim 

daje boljšo splošno razgledanost. 

 

5. Ali učenci predvidevajo, da se bo njihov kraj v prihodnosti razvil, ali 

propadel? 

 OŠ Zgornji Tuhinj OŠ Motnik 

 razvil propadel razvil propadel 

število 

učencev 
7 0 7 0 

     

skupaj 100 % 0 % 100 % 0 % 

Tabela 5: Predvidevanje učencev o prihodnosti njihovega domačega kraja 
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Graf 5: Predvidevanje učencev o prihodnosti njihovega domačega kraja 

 

V veliki večini so se učenci odločili za razvoj in ne propad svojega domačega kraja v 

prihodnosti, zato je postavljena hipoteza potrjena. Mogoče sem pričakovala, da bo v 

katerem izmed učencev prevladala domišljija in bodo na plan prišle celo ideje o 

dinozavrih. Ampak učenci so svoje razloge za razvoj svojega kraja dobro podprli. OŠ 

Zgornji Tuhinj, ki je celotno podprla razvoj kraja meni, da se bo v kraj verjetno priselilo še 

več ljudi, posledice tega pa bodo gradnje nove trgovine, zdravstvenega doma, vrtca, večje 
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telovadnice in nenazadnje več stanovanjskih hiš. Mogoče se bo kdo odločil za trţenje 

kmečkega turizma, saj bo teţnja po ekološko pridelani hrani vse večja. Kraj bo z vsemi 

novostmi tudi bolj obiskan in prepoznaven. OŠ Motnik pa se ni odločila za popoln razvoj, 

vendar sem njihove odgovore štela kot razvoj, ker niso sodili k propadu. Dva izmed 

učencev sta se za razvoj torej popolnoma odločila, ostali pa so bili mnenja, da se bo kraj na 

nek način razvil, vendar ne tako zelo. Po njihovo se bo v kraj preselilo več ljudi, zanj bo 

tudi vedelo vse več ljudi, kar pomeni, da bo še bolj prepoznaven za turiste. Ker bo čedalje 

starejši, bo tukaj vse več zgodovinskih znamenitosti, mogoče čez 100 let celo njihova 

sedanja šola. Nekateri so bili mnenja, da bo slabih 120 let star park pod lipami popolnoma 

izginil. 

 

Če primerjam obe osnovni šoli, se tako večina učencev strinja z razvojem njihovega kraja, 

kamor se bo priselilo vse več ljudi, to pa bo pripomoglo k boljši prepoznavnosti le-tega. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Cilj mojega diplomskega dela je bil predstaviti Tuhinjsko dolino skozi čas. Pri izboru teme 

sem najprej oklevala med zajetjem celotne doline in mojim domačim krajem – Zgornjim 

Tuhinjem, vendar sem se kasneje odločila za prvo varianto, saj sem menila, da za drugo ne 

bom imela dovolj literature. Le-ta pa mi je kasneje prinesla veliko teţavo, saj je je bilo kar 

naenkrat preveč. Vse skupaj sem morala nato najprej zbrati in urediti po tukajšnjih krajih 

ter izločiti nepomembne podatke, kar pa mi je vzelo precej časa.  

 

Menim, da je bil na koncu moj cilj le doseţen, prav tako sem uresničila tudi podrobno 

predstavitev o zgodovini kraja Motnik in Zgornji Tuhinj učencem tukajšnjih šol. V 

raziskavi sem med drugim namreč ţelela ugotoviti njihovo predznanje o zgodovini svojega 

ter drugega kraja. Z znanjem sem bila zadovoljna, vendar me je presenetil slabši rezultat 

motniških učencev, ki imajo na krajevnih znamenitostih velik poudarek predvsem preko 

kulturnega in turističnega področja. Pričakovala sem, da njihovo znanje po kratkem 

premoru ne bo kar tako »izhlapelo«, zato so bili rezultati drugega preverjanja na obeh 

šolah seveda zelo dobri. Prav tako sem pričakovala, da bodo učenci s povpraševanjem 

staršev, dedkov ali babic o zgodovini kraja izvedeli veliko novih podatkov, kar ni bilo res. 

Nikakor pa nisem mogla predvideti, kaj si mislijo o prihodnosti svojega kraja, zato me je 

presenetilo, da se je velika večina odločila za njegov razvoj in napredek. Veseli me, da so 

pozitivno naravnani. 

 

Spoznala sem, da je bilo ţivljenje Tuhinjske doline v preteklosti zelo pestro, ki pa je 

sčasoma zamrlo. Kasneje se je znova pokazal napredek, njegovi rezultati pa se kaţejo v 

današnji podobi in se še nadgrajujejo. Menim namreč, da naša dolina v sebi hrani mnogo 

neodkritih skrivnosti in bogatih zakladov, s pomočjo katerih bi lahko spoznali njeno 

barvito preteklost. 

 

Včasih si ţelim, da bi se čas zavrtel nazaj za 1000 let in še več, jaz pa bi stala točno na tem 

mestu opazovala dogajanje ter se čudila …  
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Naši domači kraji skozi preteklost 

 
Spol (obkroţi): M  Ţ 

 

Kar sem izvedel/a o preteklosti domačega kraja od drugih (starši, dedek, babica …), je bilo zame: 

 

a) nekaj čisto novega    prej tega nisem vedel/a, 

b) nekaj novega         nekatere stvari sem ţe vedel/a, 

c) nič novega         vse sem ţe vedel/a. 

______________________________________________________________________________ 

 

Zgornji Tuhinj skozi preteklost – Kaj vem o njem? 

 
Obkroţi tisti odgovor, za katerega meniš, da je pravilen. 
 

1. OŠ Zgornji Tuhinj je bila nekoč poţgana. 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

2. Za OŠ Zgornji Tuhinj je bil v preteklosti zelo pomemben učitelj: 

a) Angelik Hribar, 

b) Srečko Malenšek, 

c) Marjan Šarec. 

 

3. Ţe dolgo nazaj se je podrl cerkveni zvonik. 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

4. Staro ţupnišče je bilo v preteklosti dvorec Celjskih grofov. 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

5. Vsaka večja kmetija v Zgornjem Tuhinju in okolici je imela včasih poleg hiše zgrajeno še: 

a) garaţo za traktor, 

b) kaščo, 

c) kozolec. 

 

6. Legendi, ki se v okolici Tuhinja prenašata iz roda v rod, sta: 

a) legenda o Ajdovski deklici, 

b) o Motniškem polţu, 

c) o cerkvici svetega Vida, 

d) o Tuhinjskem gradu. 
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Z G O R N J I  T U H I N J  s k o z i  z g o d o v i n o   i m e : _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Vas Zgornji Tuhinj se prvič omenja leta _____, vendar je bila poseljena že mnogo prej, v ___. 

stoletju.  Včasih se je imenovala Ober Tuchein in _______ Tuhinj  Gornji Tuhinj.  Kje pa 

je danes Spodnji Tuhinj? To je vas __________  (včasih: Sveti Martin Šmartin). 

 

 ___________________ MARIJE VNEBOVZETE 

Prvič se omenja leta ________, zgradili pa naj 

bi jo Celjski grofi v _____. stoletju.  Cerkev naj 

bi leta  1471 požgali in oropali ___________ .  

Kje je stala prva cerkev  v tem kraju? 

_____________________________________ 

 Kdaj? ____________________ 

Na zvoniku poišči letnico: __________. Takrat so na novo zgradili zvonik, saj se je leta 1950 

zrušil.  

 

 STARO ŢUPNIŠČE 

Ustno izročilo pravi, da je bila ta stavba včasih 

dvorec ____________________ grofov.  

Zakaj je bil dvorec primeren za lov in oddih? 

________________________________________

_ Prvič se omenja med časom njihovega vladanja, to je v _____. 

stoletju.  

Kaj dokazuje, da je dvorec nastal v tem času? 

_______________________________________________________ 

 

 ___________________ HIŠA 

Na tem mestu se je 3. 3. ______ rodil pater 

____________________. Bil je znan slovenski 

_________, zborovodja in ______________ Napisal 

je veliko cerkvenih __________.   

Umrl je leta ________ .  
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 __________________VRATA 

Pred mano stoji ___________________hiša.  

Izpiši letnico izdelave vrat. ___________  

Kaj vse opaziš na vratih? ______________ 

__________________________________. 

 

 _________________ SRCE DOMAČIJE 

Vsaka večja kmetija je imela včasih doma, poleg hiše zgrajeno _____________. Zgrajena je 

bila iz _________ in ____________. Vanjo so shranjevali:__________________________ 

________________________________________________________________________ 

Zakaj je bila ločena od hiše? ____________________________________. 

Čigava kašča je na spodnji sliki? _________________________________. 

Naštej vsaj dve razliki med kaščama: ___________________________________________ 

včasih  danes  

 

 PRVA  _______________ 

To je bil župnikov __________, ki so ga leta ______ prezidali v šolo. Na mestu današnje šole, 

pa je prva šola zgrajena leta ____________.  

Koliko let torej obstaja šolanje v Zgornjem Tuhinju? _______ let. Na 

sliki obkroži prvo šolo v Zgornjem Tuhinju. 

Prvi učitelj na šoli je bil Janez _________________. V šoli poišči 

spominsko ploščo, ki je vzidana v steno.  

Komu je posvečena?_______________________________ 
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 Visoko nad vasjo vidim _____________ svetega __________.  

 

Preden je tu stala cerkev, je bil prostor 

verjetno namenjen ______________ 

svetišču. Cerkev je zrasla l. ________ 

Ena izmed legend pravi, da je bila 

cerkev včasih na nižjem mestu (na 

hribu ____________), potem pa 

so jo angeli odnesli višje. To dokazujejo odtisi njihovih stopal na skalah v gozdu pod 

cerkvijo, kjer jih lahko najdemo še danes. 

Poznaš tudi ti kakšno legendo o cerkvi? 

 

 Izpiši letnico iz stene gasilskega doma: ________. Kaj pomeni? ____________________ 

________________________________________. Koliko let torej praznujemo letos? ____ 

Koliko let pa tukaj že stoji gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 1932? ___________ 
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Kaj meniš, ali se bo v prihodnosti Zgornji Tuhinj razvil ali bo propadel? Kaj se bo 

razvilo, oziroma propadlo?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Danes mi je bilo najbolj všeč … ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ali poznaš vsaj eno legendo/predmet/zgradbo … ki sodi v zgodovino Motnika?  

Napiši vse, kar veš. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Na časovni trak pravilno umesti vse zgodovinske znamenitosti Zgornjega Tuhinja, ki 

smo jih danes spoznali. Dobil/a boš lažjo predstavo kako so potekali dogodki v preteklosti 

od nastanka vasi pa vse do danes. 
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Naši domači kraji skozi preteklost 
 

Spol (obkroţi):    M      Ţ 

 

Motnik skozi preteklost – Kaj vem o njem? 

 

Obkroţi tisti odgovor, za katerega meniš, da je pravilen. 

 

1. Včasih je v Motniku deloval rudnik. 

a) da 

b) ne 

 

2. Skozi Motnik je v srednjem veku potekala pomembna trgovska: 

a) hiša, 

b) reka, 

c) pot. 

 

3. V preteklosti je bil zelo znan motniški čevljar in zapisovalec pravljic: 

a) Marjan Šarec, 

b) Gašper Kriţnik, 

c) Ulrik Konjar. 

 

4. Včasih se je vas delila na Zgornji in Spodnji Motnik.  

a) da 

b) ne 

 

5. Včasih so tatove in goljufe za kazen priklenili na: 

a) grajska vrata, 

b) sramotilni steber, 

c) kozolec. 

 

6. Kuţno znamenje je bilo namenjeno: 

a) spominu na motniškega polţa, 

b) zahvali za konec kuge, 

c) kuţkom. 
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       MOTNIK  skozi preteklost    ime: _______ 
 
Motnik je bil verjetno naseljen že v _____________.  Njegovo ime se prvič 

omenja leta ________, izviral pa naj bi iz kalne, oziroma __________ vode 

(Motnišnica).  

 

 PREŠERNOV ______  vhod v spodnji rov 

rudnika rjavega _____________ 

Ohranjen pa je tudi še vhod v zgornji rov (na sliki). 

 

 _________________ NOSOROG 

Leta ________  so v rudniku izkopali ostanke kopitarja, 

ki je na tem območju živel pred _______ milijoni let. 

Takrat je bilo ozemlje ____________, poraščeno  z 

bogatim rastlinstvom, podnebje pa je bilo precej         

_____________. 

 

 V srednjem veku je skozi Tuhinjsko dolino potekala zelo pomembna 

_____________ pot, ki je povezovala Kranjsko in Štajersko pokrajino. 

 

 VRBANOVČEV dvojni kozolec  _______________ 

Postavljen je bil leta __________, na njem pa izstopa izrezljano 

okrasje v obliki ____________   ___________ Predstavlja 

najbolj razvito obliko takega tipa kozolca na 

______________________. 

 

 _______________: včasih se je v Motniku vsaka druga hiša ukvarjala z 

usnjarstvom. Zelo znana obrt poleg mesarstva, pekarstva, klobučarstva, 

krojaštva, kovaštva in ključavničarstva je bila 

tudi ________________ 

  Ohranjen pečat usnjarjev: kad, nad njo pa dva ____ 
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 SRAMOTILNI STEBER  ____________________ 

Je steber na katerega so predvsem v ____________ veku privezovali 

storilce nekaterih kaznivih ali sramotnih dejanj in jih s tem izpostavljali 

javnemu posmehu. Izpiši letnico nastanka: __________________ 

 

 KIP GAŠPERJA ___________________ (od 18___ do  19___)  

Po poklicu je bil ___________. Zbiral je slovenske ___________, pesmi  in 

pregovore, ki jih je pisal v narečju.  

 

 PRVA __________ 

 

V tej hiši je bila leta _______ ustanovljena prva 

zasebna šola. Javna šola, kakršno poznamo danes, pa je 

bila ustanovljena leta ________. Prvi učitelj takšne 

šole je bil Ulrik ___________.  

 

 Predhodnica farne cerkve sv. Jurija naj bi bila zgrajena okoli leta ______. 

Manjša cerkev sv. ____________ je bila zgrajena kasneje iz lesa in je bila 

prvotno grajska kapela.  

 

 _____________ znamenje so Motničani postavili Bogu v zahvalo za 

konec kuge, zaradi katere je leta _______ umrlo zelo veliko ljudi. 

 

 MOTNIŠKI ____________ 

Zgradili naj bi ga že okoli leta _________. Zaradi visoke lege nad Motnikom, so 

takrat lahko nadzorovali trgovsko _______. Prvi znani 

latniki so bili gospodje 

_____________. Grad 

je pogorel leta 

_________ in od takrat 

ni bil več obnovljen.  

 


