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»Ljudje pravijo, da čas mineva. 

Čas pa pravi, da minevajo ljudje.« 

(Sanskrtska misel) 

 

Pred nami je prva številka nove zbirke biltenov z naslovom »Gmajne dolenjske varujejo starodavne 

povesti«, v katerih bomo v prihodnjih letih objavljali prispevke raziskovalnih dejavnosti na OŠ 

Stična.  

Odločili smo se, da se poglobimo v čase, ki jih zgodovinarji imenujejo prazgodovinski. V čase, iz 

katerih ni pisnih virov, so pa bogati materialni viri, ki so ostali kot neme priče pokopani pod 

grmičevjem in gozdičevjem v dolenjski zemlji. Ker jih je v tisočletjih počitka prekrila skrivnostna 

pátina, še toliko bolj burijo radovednost tako šolajoče se mladine kot učiteljev.  

S prazgodovinskimi naselbinami bogati kraji v šolskem okolišu ponujajo obilo raziskovalnega 

gradiva. Prav gotovo so po pomembnosti brez primere železnodobna gradišča nad Virom pri Stični, 

v Valični vasi in na Korinju, nič manj zanimive pa niso rimske ostaline, ki jih bomo odkrivali ob 

pradavnih rimskih poteh na območju Višnje Gore, Ivančne Gorice, Muljave in drugod.  

Skratka, idej in gradiva je za nekaj naslednjih generacij stiških, višnjanskih, muljavskih, krških, 

zagraških in ambruških šolarjev! 

Koordinatorji prvega prazgodovinskega dne:  

Ingrid Boljka Štaudohar, Mojca Hrvatin,  

Branka Lah in Andrej Oberstar  

 

VESEL, DA SEM BIL ZRAVEN! 

 

Ob koncu lanskega šolskega leta sem pogosto razmišljal, kako na šoli nadaljevati z raziskovalno 

dejavnostjo, ki se nanaša na našo preteklost. Zakaj? Vodja raziskovalnih dni v preteklem obdobju, 

gospa Zlata Kastelic, se je upokojila in potreben je bil razmislek, kako nadaljevati. Ta dejavnost 

ima na OŠ Stična dolgo tradicijo. Ohranjali so jo učitelji in učenci v preteklih letih in desetletjih. 

Že zaradi tega je nadaljevanje raziskovalne dejavnosti več kot utemeljeno. 

Ob številnih priložnostih na šoli sem poudarjal pomen teh dni in potrebo po nadaljevanju 

raziskovanja. Pobuda je bila dana družboslovnemu aktivu in še nekaterim posameznikom, ki jih to 

področje zanima. Kaj hitro se je z vso odgovornostjo izoblikovala skupina, ki je poprijela za delo in z 

velikim zanosom in predanostjo pričela s pripravami …  

Zadali so si raziskovati nekdanjo naselbino na Viru pri Stični, med domačini poznano kot Cvinger, 

ki je doživljala razcvet pred 2800 leti. Spogledovati se z največjo, najmogočnejšo in morebiti 

najpomembnejšo skrivnostjo naše preteklosti na tleh sedanje občine. To pa ni majhen zalogaj. Šola 

mora biti nosilec idej in usmerjati mlade v prihodnost, ob tem pa nikakor ne sme prezreti korenin 

naše preteklosti.  

Velikokrat se zgodi, da nam v tujini razkazujejo mnogo manj veličastne pomnike preteklosti. 

Zavedajo se njihovega pomena. Tu, doma, pred nosom, pa svojih ne prepoznamo. Zavedanje o 

mogočnosti nekdanje naselbine je danes zapostavljeno. Prepričan sem, da je šola tista, ki mora na 

to opozarjati in mladim ponuditi vsaj to, da bodo vedeli, da živijo na območju izredne zgodovinske 

in kulturne preteklosti in jim s tem morebiti ponujati priložnost za prihodnost. 

Z raziskovanjem naše davne preteklosti lahko pripomoremo, da bo mladi rod, ki v obilici informacij 

mnogokrat izgublja svojo identiteto, na ta način našel svojo pravo vrednost. 

Razveselil sem se srečanja z nekdanjimi kopači. Nekoč mladeniče, sedaj priznane strokovnjake 

različnih področij – doktorje znanosti, zdravnike, profesorje, umetnike in še koga – je Cvinger 

združil za vedno. Nam, učiteljem, predvsem pa učencem, so njihove pripovedi ponujale priložnost 

za nova odkrivanja in miselno poglabljanje v nekdanji svet. Žal svojih zgodb niso niti dobro pričeli 
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pripovedovati, pa se je raziskovanje za ta dan že končalo. Z veseljem pravim za ta dan, saj so jih 

pripravljeni pripovedovati znova in znova, mi pa poslušati in spraševati. 

Na koncu bi se zahvalil glavnim organizatorjem: Ingrid Boljka Štaudohar, Branki Lah, Mojci 

Hrvatin in Andreju Oberstarju, ki so ob pomoči upokojene učiteljice Tatjane Kordiš odlično 

pripravili prazgodovinski dan in koordinirali delo z učenci, številnimi novinarji in čudovitimi gosti.  

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična 

 

 

Ravnatelj Marjan Potokar v pogovoru z gostom, priznanim arheologom,  
prof. dr. Mitjo Guštinom na Turistični kmetiji Grofija 

 

 

Ravnatelj Marjan Potokar v družbi nekdanjih kopačev  
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PRED  POLTRETJIM  TISOČLETJEM  SE  JE  NA  TEM  KRAJU  

ZAČELA  POVEST … 

 

Že stoletja in tisočletja se v stiškem koncu rojevajo in minevajo generacije, prihajajo in odhajajo 

ljudstva, sledijo si rodovi ter narodi in vsaka človeška skupnost je s svojo kulturo zaznamovala 

pokrajino in rodove, ki so prihajali za njo. Izdanki starodavnih kultur nosijo v sebi sporočila, ki jih 

poskušajo raztolmačiti arheologi, zgodovinarji, antropologi, etnologi, lingvisti in vedoželjni stiški 

osnovnošolci.  

Tudi za spretnimi rokodelci, mestnimi damami, imetnicami razkošnega nakita, zvestimi stražarji, 

iznajdljivimi gospodinjami, razposajenimi pastirčki, marljivimi sejalci in žanjicami, ki so več 

stoletij pred našim štetjem živeli v Stiškem kotu, so pod koreninami dolenjskih gozdov in s travno 

rušo obraslih gomilah ostali zakopani drobci njihovega vsakdana. Koščki razbitih glinenih latvic, 

od časa razjedena šila, dleta in sekire, v medlem sijaju ležeče zlate ogrlice, ob robovih skrhane 

sulice in čelade, s pátino prevlečene sponke, od zemlje umazane steklene kroglice, v zid zloženi 

kamni so veke dolgo počivali globoko v tleh, dokler jih niso na svetlo spravila orala, plugi in 

novodobni kultivatorji.  

Pred desetletji so na najdišča prišli strokovnjaki, arheologi, ki so v želji po proučevanju 

starodavnih prebivalcev in zaščiti starožitnosti, skrbno, z lopaticami izkopali ostaline Virskega 

mesta in njemu pripadajočih bližnjih zaselkov.  

Neznani, težko prepoznavni kovinski predmeti in glineni koščki v zemlji so često pritegnili 

radovedne domačine in zbiralce starin. Dragocene in moč izpričujoče stiške najdbe so se znašle na 

podstrešjih zbirateljev od vsepovsod, v zasebnih zbirkah cesarjev in po bogastvu hlepečih domačih 

in tujih pridobitnikov. Mnogo predmetov je obležalo v muzejskih depojih, kjer zloženi v škatlah še 

vedno čakajo na znanstveno obdelavo. Le nekaj izbranih primerkov pa molče ždi v zastekljenih 

vitrinah Narodnega muzeja Slovenije, Dolenjskega muzeja v Novem mestu in daleč proč v 

arheoloških oddelkih muzejev na Dunaju, v Zagrebu, Mainzu, Berlinu, Londonu, Oxfordu ter 

ameriškem Massachusettsu, kjer pod močnimi žarometi osvetljujejo pradavne zgodbe iz Virskega 

mesta.   

Arhitekti, gradbeniki, meščani in kmetje, ki so na »vzviševini« nad Virom postavili veličastno 

mesto, v zgodovinskih virih niso pustili svojega imena. Nihče ne ve, od kod so prišli in kako so se 

imenovali. Arheologi jih imenujejo železnodobno ljudstvo, dolenjska halštatska skupnost, nosilci 
halštatske kulture; kraj, kjer so živeli, pa nosi po domačinih prevzeto ime Cvinger, stiško gradišče, 
prazgodovinsko mesto nad Virom pri Stični ali virsko mesto, pisano z malo začetnico. Mojstri tako 

veličastne arhitekturne stvaritve nimajo lastnega imena in mesto daljnosežnih kulturnih vplivov 

ni zemljepisno ime. Pa ga zaslužijo. Ime jim danes podeljujemo mi. Ponosni smo, ker so VIRJANI z 

bogato zapuščino VIRSKEGA MESTA ponesli sloves stiške pokrajine v arheološko in zgodovinsko 

stvarnost...  

 

… KI JO RAZISKUJEMO 

STIŠKI OSNOVNOŠOLCI … 

 

Prvo aprilsko soboto v letu 2017, 
malodane tri tisočletja po tem, ko je nad 
danes majhnim naseljem Virom pri 
Stični (na fotografiji) začelo nastajati 
mesto, se nas je zbralo skoraj 90 
vedoželjnih šolarjev iz stiškega, 
zagraškega in višnjanskega konca ter 
trideset učiteljic, učiteljev in drugih 
ljubiteljev prazgodovine.  
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V želji, da bi spoznali tu živečo prazgodovinsko skupnost, smo se zavezali, da smo kot dediči 

materialno in duhovno pomembne železnodobne naselbine dolžni spoštovati in varovati bogato 

kulturno dediščino domačih krajev.   

 

 

 

 

Obstali smo na 370 m visoki 
vzpetini, le dobrih 20 m nad 
Virom pri Stični. Nad nami gozd, 
nižje travnik z njivami … 

 

 

 

 

 

 

   … za ogrado par koz na paši … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… poleg nas Turistična kmetija 
Grofija. 

 

 

 

 

 

 

 

Nikjer ni bilo videti mestnega vrveža.  
Po obzidju se niso sprehajali stražarji  
in iz kovačnic nismo slišali  
odzvanjanja tolkačev po kovini.    
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Po arheoloških in zgodovinskih dejstvih ter z malce domišljije smo to soboto spletli prav posebno 

povest, ki so jo do današnjih dni skrivali gozdovi in travišča. Povest o stiški kneginji, ki je bila z 

razkošnimi pridatki nekje od 700 do 650 let pred našim štetjem pokopana v gomili št. 48, na 

Trontljevem posestvu, po domače pri Gomilarju, tik ob današnji cesti, ki pelje iz Ivančne Gorice 

proti Šentvidu pri Stični. 

Junakinjo letošnjega prazgodovinskega dne, stiško kneginjo, smo poimenovali VIRNA. Na 

naslednjih straneh v besedah in slikah poustvarjamo prazgodovinsko življenje …  

 

… IN PIŠEMO NOVO ZGODBO O VIRNI … 

Nekoč, pred davnimi časi, je za dobro utrjenim kamnitim obzidjem na tem mestu 

stalo imenitno Virsko mesto. V ličnem dvorcu je živela mlada kneginja. Kdo ve, 

zakaj se je že v rosnih letih sešla s predniki na onem svetu. Na dolgo potovanje v 

mračni svet je vzela svoje največje dragocenosti: razkošno okrašeno tuniko z 

zlatim naglavnim okrasom, ogrlice iz jantarnih in steklenih jagod, umetelno 

oblikovane in izrezljane sponke, zapestnice ter keramične posodice … 

 

Kneginja Virna je bila na sončni prvi aprilski dan 2017. leta z nami.   

 

V hladnem jutru se je 85 učenk in učencev zbralo na ploščadi pred matično šolo 
v Ivančni Gorici. 

 

Posedli smo se na kamnite stopnice, iz ozadja pa je med nas 

stopilo neznano, v preprosto tuniko oblečeno in v nekam 

čudne čevlje obuto dekle. Na glavi je imelo rjavo ruto, 

segajočo do ramen, kot da bi z njo želelo prekriti od dolge poti 

prašne in razmršene lase. Z otožnimi očmi in žalostnim 

glasom nas je nagovorilo takole: 
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Pozdravljeni vsi, ki tu ste se zbrali, 

a me še niste prepoznali! 

Sem kneginja davna, Virna, včas' slavna,  

z mesta Virskega doma. 

In čujte: brez doma in zaklada sem ostala sama! 

 

Ko sem pred dnevi v soju plamenic hodila, 

za moje bližnje in podložnike molila, 

se mi čarovnija je zgodila. 

 

Kot blisk so lune pridrvele 

in se divje okoli mene zavrtele. 

Še preden sem doumela, kaj z mano se godi, 

so zvezde repatice in kometi me objeli 

in poslali me na čudno potovanje 

v vaše čase in vaše domovanje. 

 

O, kako je res zdaj vse drugače! 

Tam, kjer bilo je mesto najbolj živo, 

zdaj vse je v lesovju in goščavju skrito. 

 

A za obzidjem, kjer bila je včas' divjina, 

vidi se prav čudna izmišljotina: 

železne vozijo kočije, kar brez konjev hitro tod drvijo. 

 

Kamor seže mi pogled, 

novomodne koče, poti križajoče in poljane zorane. 

Po grudi domači pa železna pošast s prečudnimi orali grmi. 

 

V moji duši izgubljeni novoveških reči kar buči. 

Zato nazaj, nazaj domov želim! 

V moje mesto me peljite. 

 

Tukaj zbrana družba draga 

mi pri tem lahko pomaga. 

Vabim vas, dediči naši, v moje mesto ponosno, 

k obzidju iz kaménja, ki od časa jenja. 

              

Spoznajte živelj pradavni, 

znanja in spretnosti, obrede, umetnosti, 

kovine in druge dobrine, modo in mnoge veščine. 

 

Oživite danes naš čas in vso slavo,  

ki ga Virsko mesto Dolenjski je dalo. 

Ukaželjne pustolovce bom za pomoč prosila,  

pa ne bom se žalostila. 

 Učiteljica Mateja Jere Grmek je nastopila 

v vlogi glavne junakinje dneva. 
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Poiščite zaklad moj,  

vrnite mi slavo še nocoj! 

 

Tri ste gruče mi v veselje, 

a vsako od vas iskanje zaklada po drugi poti pelje. 

 

Skupina modrih, vi ste moje zvezde,  

modrost in znanje boste poiskali,  

saj to so zakladi večni in trajni! 

 

Skupina rdečih, vi srce ste moje,  

pogumni in urni mladinci mi vdani,  

za vas so zakladi zakopani! 

 
Skupina zlatih, vi ste moje sonce,  
kar da se lepot, vaše naj roke nardé!  
Z žlahtnim okrasjem brž na pot!  

Menjajte jih za zaklade, ki ponujajo jih drugod. 

 

Skupine dobite zdajle uganke, na pot pa vzemite tri spremljevalke:  

modrost, pogum in krasote. 

 

Ko danes sonce vrh neba doseže, 

vas čakam v mestu kraj tiste ježe. 

Zaklade boste izročili in me v moj dom pradavni pospremili. 

 

Avtorica: Branka Lah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubogo dekle, izgubljeno v drugačnih časih, v čudnih krajih, ki so bili nekoč njen dom, je obupano 

iskalo dragocene spomine na mladostne dni in svoje prednike. 

Jaša Mežek, 5. b, je od kneginje sprejel 

prvo nalogo. 

Učiteljice Ingrid Boljka Štaudohar, Maja Miklavčič in Jasmina Selko 
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Našo pomoč potrebuje! Pustolovci, pretkani trgovci, lončarji, izdelovalke nakita, šivilje, novinarji in 

fotografi smo sklenili, da ji bomo spretnih rok in urnih nog po skrivnostnih poteh, zavitih ugankah 

in zahtevnih preizkušnjah pomagali poiskati dragocenosti ter ji vrniti slavo nekdanjih dni.  

 

 

 

 

 

 

 
Larisa Mandelj, Lia Kamenšek in Pika 
Vokal, 7. a,  so se vznemirljivih 
pustolovščin lotile prav po 
pustolovsko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znanja, veščine in običaje, ki so jih 
poznali Virnini sodobniki,  
a jih niso zapisali, so modre 
pustolovke iskale v arheoloških in 
zgodovinskih virih, ki jih hranijo v 
hišah učenosti: v šoli, knjižnici in 
arhivu Muzeja krščanstva na 
Slovenskem.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skupina rdečih pustolovcev je z 
mentorico Ingrid Boljka Štaudohar 
načrtovala pot do zakopanega zaklada 
stiške kneginje.  
 

 

Lončarji, izdelovalci nakita in novinarji smo se s šolskega dvorišča takoj napotili proti Turistični 

kmetiji Grofija. Najprej smo obhodili del poti po ostankih obzidja, za katerim je kdo ve kje stal tudi 

Virnin dvorec.  
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V pravih obrtnih delavnicah so 
izdelovali izdelke, ki so jih naši trgovci 
kasneje zamenjali za dragocenosti iz 
tujih krajev.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinkara Zajc, Lejla Ekić, Neža Jerič 
in Neža Marinčič, 6. c, so izdelale 
glinene posodice z različnimi motivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerneja Nograšek, 6. c, Julija Genorio,  
6. b, in Pia Lebar, 5. V, so na vrvice nizale 
kroglice in sestavile lepe ogrlice.  
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Za kneginjo smo sešili dolgo oblačilo, ga pošili s 
svetlečimi gumbki, razporejenimi v oblike tri- in 
štiriperesnih deteljic, trikotnikov in trakov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob zadnjem počivališču kneginje smo 
odkrili še nekaj bronastih zapestnic 
in nanožnic, okrašenih s poševnimi in 
vodoravnimi vrezi ter bunčicami.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viške izdelanih keramičnih posodic, 
ogrlic in zapestnic so Uršula Černelč, 
Lea Bernetič Rijavec, Sara Jontes in 
Teja Zaletelj, 6. a, spretno zamenjale  
za dragoceno »belo zlato«. Varno 
shranjeno v usnjenih mošnjičkih je v 
naše kraje prišlo iz daljnega 
Hallstatta na Avstrijskem. 



14 
 

Novinarji smo se na Grofiji srečali z druščino že rahlo osivelih mož, kopačev, ki so pred desetletji z 

lopato zakopali v ostaline Virskega mesta, mesta živih, in gomile, mesta mrtvih. Iz zemlje so 

skrbno izvlekli in na varno shranili tudi Virnine dragocenosti.  

Kakšna sreča! Prav kopači so nam bili v veliko pomoč pri iskanju Virninega zaklada. Oni so dobro 

vedeli, kje naj ga iščemo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takole nasmejani kopači, Tone Cilenšek, Drago 
Svoljšak, Adrijan Kopitar in Mitja Guštin, so z 
Virno delili veselje ob koncu našega srečanja.  
 
 
 

 

Pustolovci so se nam po naporni poti pridružili na Grofiji 
malo pred poldnevom in kneginji Virni vrnili zaklade. 
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Aljaž Kavšek, 5. b, Jon Rijavec in Žiga Mestnik, 5. a, ter Jure Humljan 
in Nik Čandek, 6. c, so ponosno, z loki in sulicami, stali ob zadovoljni kneginji. 

 

 

Udeleženci prazgodovinskega dne smo prisluhnili Virninim besedam. 

 

 

 

 

 

 

 

             Nakit in glinene posode smo zamenjali za mošnjičke s soljo.  
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Ko je »sonce vrh neba doseglo«, je še zjutraj otožno Virnino lice vedro zasijalo pred zbrano družbo. 

Odeta v razkošno okrašeno tuniko, z zlatim diademom na pokrivalu, z zapestnicami in ogrlicami 

okoli vratu nas je vsa hvaležna nagovorila še enkrat:    

 

Pustolovci in ostala družba, 

vi skupaj ste moči združili, 

v spominu pradavnino obudili 

in nove nam zaklade pridobili. 

Zato vam rečem HVALA in NASVIDENJE! 

Ko luna dvanajstič po nebu se obrne, 

se virska kneginja, Virna, zopet k vam povrne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Zalo kneginjo Virno je odlično upodobila 
                                 učiteljica Mateja Jere Grmek. 
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Virna je vsakemu udeležencu prazgodovinskega dne v zahvalo izročila prav posebno listino, ki nas 

bo na srečanje z njo spominjala še veke dolgo. 

 

 

 

Pripravila: Mojca Hrvatin 
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USTVARJALNI RAZISKOVALCI PRAZGODOVINE 

 

V šestih ustvarjalnicah so si učenci in učenke vsak na svoj način prizadevali odkriti, pridobiti ali 

obnoviti Virnin zaklad. Lončarji, izdelovalci nakita in novinarji so si uredili delavnice na dvorišču 

Turistične kmetije Grofija, tri pustolovske skupine in fotografi pa so opravljali svoje naloge na 

terenu.  

V skrivnost odeto poimenovanje »pustolovska skupina« je pritegnilo največ udeležencev. Iskanje 

zaklada jim je bilo poseben izziv. Pustolovce smo razdelili v tri skupine, a vsaka je do zaklada 

prišla po drugi poti. Skupina modrih pustolovk je ubrala pot znanja in modrosti ter odkrila, da je 

tudi znanje zaklad. Rdečim pustolovcem so pri iskanju zakopanih zakladov pomagale spretnosti in 

poseben pogum, medtem ko so zlate pustolovke do zakladov prišle po trgovskih poteh.  

 

LONČARJI 

 

V eni od delavnic je skupina učenk in učencev oblikovala lončene posode pod  
mentorstvom učiteljic Vesne Kovač, Jasmine Selko in Maje Miklavčič. 

 

Posode in izdelki iz žgane gline so bili med najbolj pogostimi arheološkimi najdbami v Virskem 

mestu. Le-te so v preteklosti uporabljali v različne namene: za kuhanje, pitje, prenašanje in 

različne svečane obrede. Hkrati pa so imele keramične posode nekoč veliko širši pomen. Kot grobni 

pridatki so pričale o socialnem statusu posameznikov. Višji družbeni položaj in večje premoženje so 

izkazovale posode bolj umetelnih oblik in z več detajli. Zunanjost posod pa so krasili vzorci in 

poslikave, ki so ponazarjali običaje in pomembnejše dogodke naših prednikov.  
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Spretni prsti stiških lončarjev so oblikovali zanimive glinene posode. 

 

Učenke in učenci so iz rdeče in črne gline oblikovali izbrano obliko posode z vsemi podrobnostmi, ki 

so jih v svežo glino vtisnili v obliki globokega ali nizkega reliefa. Glinene svitke so ovijali v kroge, 

da so dobili želeno obliko posode. Na ta način je nastalo razno kuhinjsko posodje, latvice, vrči in 

celo škorenjček za pitje, okrašen z vzorcem globokega reliefa, pa ciborij, to je obredna posoda na 

nogah, ki je služila kot grobni pridatek, ter vaška situla s poslikavo motiva konjskih dvobojev, 

izdelanim z visokim reliefom. 

Naloge so bile precej zahtevne, a učenke in učenci so izdelke lepo dokončali. Nastale so prave 

umetnine, ki so se en teden sušile na zraku, nato pa zapekle v peči. Te mojstrovine pa že krasijo 

razstavni prostor na OŠ Stična. 

Mentorice: Vesna Kovač, Jasmina Selko in Maja Miklavčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enej Lesjak, 5. a, in Lana Prijatelj Boršnar, 5. c, sta z mentorico Jasmino Selko  
izdelovala glinene posodice po vnaprej pripravljenih motivih. 
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Lea Kastelic in Larisa Kutnar, 5. c, Katarina Rogelj, 5. a,  
ter Uroš Valič, 5. c, so oblikovali glinene svitke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Žnidaršič, 5. b, David Mavec in Andraž Grbac, 5. a, 
Zoja Klemen, 5. b, Enej Lesjak, 5. a, Tinkara Zajc, Neža 
Jerič in Neža Marinčič, 6. c, so uvijali glinene svaljke, 
gladili površino posodice in jo krasili z vrezi. 
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     Danica Koželj, Tjaša Meglen in                       Lejla Ekić, 6. b, je v mehko glino vrezala 
  Nadja Pavčič, 7. aZ, so več svitkov                                 prazgodovinski motiv. 
          zložile v visoko posodo.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Pevec, 6. b, je na ogled postavila glineno posodje in nakit. 
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IZDELOVALCI NAKITA 

 

Na osnovi pridatkov v ženskih grobovih sklepamo, da so ženske v halštatski dobi pripadale 

različnim družbenim razredom. Glavno žensko vlogo je imela kneginja, saj so v grobu pokojne našli 

poleg keramičnih in bronastih posod tudi bogat nakit: zlate ogrlice, nanožnice, zapestnice, uhane, 

lasne obročke, fibule in šatulje. Ženske iz nižjega družbenega razreda so imele revnejšo zbirko 

nakita. 

V delavnici izdelovanja nakita smo skušali izdelati repliko nakita, ki je bil najden v grobu stiške 

kneginje. V pomoč so nam bile risbe najdb predmetov iz groba št. 27, v gomili 48, ki jih je objavil 

arheolog dr. Stane Gabrovec. Odločili smo se, da izdelamo ogrlico, ki je bila v izvirniku sestavljena 

iz 21 kroglastih in cevastih jagod, prevlečenih z zlato folijo in okrašenih z vtisnjenimi pikami med 

črtami; niz raznobarvnih ogrlic iz modrih, belih in rumenih steklenih kroglic; ogrlice iz različno 

oblikovanih jantarnih jagod, kroglastih, diskastih in kolutastih oblik; bakrene zapestnice in 

nanožnice, ki so bile okrašene s pikastimi reliefi ali z različnimi vrezi in vzorci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelovalke nakita so z zanimanjem sledile navodilom mentoric  
Barbare Polajžer in Katje Tomažin.  

 
 

Najprej smo izdelali repliko zlate ogrlice. Oblikovali smo 21 kroglic iz zlate fimo mase, jih 

preluknjali ter okrasili s pikicami in sklenjenimi krogi. Ko so se kroglice posušile, smo jih nanizali 

na zlato vrvico in jih omejili z vozli. Sledila je izdelava različno dolgih barvnih ogrlic. Namesto 

steklenih kroglic smo uporabili lesene, ki smo jih v različnih zaporedjih natikali na vrvico. Pazili 

smo, da so med rumenimi in belimi kroglicami prevladovale kroglice modre barve. Rdeče ogrlice, ki 

so bile v izvirniku izdelane iz jantarnih jagod, smo nadomestili z barvanimi, različno velikimi 

kroglicami iz das mase ter rdečimi plastičnimi kroglicami. Uporabili smo tudi koralde. Vse 

elemente rdečkaste barve smo najprej sortirali po velikosti, nato pa natikali na vrvico, da smo 

dobili ogrlice različnih oblik in dolžin. Tako smo materiale, ki so se uporabljali v obdobju starejše 

železne dobe, nadomestili s sodobnejšimi. Nastale so prečudovite ogrlice. 

Nadaljevali smo z izdelovanjem zapestnic in nanožnic. Bakrene trakove, ki so bili že grobo 

pobrušeni ter pravih oblik in dimenzij, smo najprej fino pobrusili z brusnim papirjem. Sledilo je 

okraševanje. Na polovico trakov smo s pomočjo zarisovalne kovinske igle risali preproste vzorce iz 

poševnih, ravnih ali cikcak črt. Na ostalih trakovih pa smo naredili relief. Uporabili smo podlago, 

točkalo in kladivo. Nastali so točkasti reliefi. Ko smo obdelali bakrene trakove, smo zapestnice in 

nanožnice ukrivili. Nastale so lepe replike.  
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Mike Longar, Matic Maček, Peter Furlan, Nika Prašnikar, 6. Z, Lina Sekirnik in  
Jana Tratar, 6. b, so barvne kroglice nizali na vrvice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerneja Nograšek, 6. c, Pia Lebar, 5. V, ter Ula Regali, Živa Batis in Jana Tratar, 6. b,  
so sestavljale ogrlice, podobne nakitu kneginje. 

 

Ekipa desetih deklet in treh fantov je pokazala svoje ročne spretnosti. Številnih ogrlic, zapestnic in 

nanožnic pa nismo zakopali v zemljo, pač pa smo z njimi okitili lepo kneginjo Virno in ji s tem 

vrnili slavo nekdanjih dni. 

 

Mentorici: Katja Tomažin in Barbara Polajžer 
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Julija Genorio, Živa Batis, Lina Sekirnik, Ana Pevec in Jana Tratar, 6. b, Daša Rogelj, 8. b, Nika 
Prašnikar, 6. Z, in Pia Lebar, 5. V, so se preizkusile v torevtiki – v bakrene trakove so vtolkle 

vzorčke, nato so kovinski trakec uvile v krog in nastale so zapestnice. 
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MODRE PUSTOLOVKE: 

PO POTI MODROSTI 

 

Modro skupino je pustolovščina popeljala do zapisanih znanj o stiški kneginji in njenih zakladih. 

Da bi našle čim več podatkov o kneginji in njenih zakladih, so učenke obiskale stiške kulturne 

ustanove: tri knjižnice, dve zbirki Rastoče knjige in Muzej krščanstva na Slovenskem. Naloga 

modrih pustolovk je bila izdelava plakata s prej pridobljenimi informacijami.   

Prvo nalogo jim je v modri kuverti takoj po nagovoru izročila Virna. Na njej je pisalo:  

Iskanje tvoje naj se začne, 

naj skozi uganke te vodi pot tja, 

kjer je pismenost doma. 

 

V kuverti je bil ključ in zapis: 

Knjiga! 

Vsako leto te je več, 

vrednote niso ti odveč, 

na šoli posebna omara stoji, 

kjer rasteš ti, 

zato ključ ti dam, 

da poiščeš poseben zaklad, 

starodavni rokopis, 

Sit hic! Sit hic! 

 

Kaj kmalu so iz uganke razbrale, da priloženi ključ odpira vrata zbirke Rastoča knjiga na matični 

šoli. Tam zabeležen namig jih je napeljal na faksimile Stiških rokopisov, kjer so našle drugo modro 

kuverto z novo nalogo in napisom: »Njen jarem bo zate zlat nakit.«  

 

Zbirka Rastoča knjiga na OŠ Stična je bila modrim pustolovkam prvi korak do zaklada. 
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V kuverti je bil na pergamentu zapisan verz o modrosti iz Svetega pisma:  

Prizadevanje za modrost 

27 Pojdi po njeni sledi in jo išči in se ti bo dala spoznati; 

ko si jo boš osvojil, je ne izpusti. 

28 Zakaj naposled boš pri njej našel počitek 

in spremenila se ti bo v veselje. 

29 Njeni okovi ti bodo postali močno zavetišče, 

njene verige slavnostno oblačilo. 

30 Njen jarem bo zate zlat nakit, 

njene vezi škrlatna vrvica. 

31 Kot slavnostno oblačilo si jo boš nadel, 

položil na glavo kot venec veselja. 

           (Sveto pismo, Sirah 6) 

 

Naloga pa je bila taka:  

Čestitam! 

Odpiraš si nove poti, pot pod noge in poišči kraj, od koder so ti rokopisi doma. 

Če boš po poti modrosti potoval, lahko boš »zlat nakit nase dal«. 

Poišči knjigo, od koder so verzi ti, tam v Stični, kjer jo v tišini berejo vsi. 

Da pa boš lažje iskal, poizvedi še nekaj pomembnih stvari o naši gostji, stiški 
kneginji. 

 

 

Milica Sekulić, Eva Krnc, Ela Cilenšek in Pia Pajk, 7. b, ter Martina Lampret, 7. a, so bile na čelu 
skupine modrih pustolovk na poti do stiškega samostana in tamkajšnje zbirke Rastoče knjige. 

 

Sprejela jih je vodička Sabina Velikonje iz Muzeja krščanstva na Slovenskem, ki je učenkam 

spregovorila o razvoju pisave. Zanimive so bile primerjave med simbolnim izražanjem 

železnodobnih prebivalcev in kasnejšo pismenostjo ter razmišljanja o duhovnem in obrednem 

življenju halštatskih skupnosti.  
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Modrosti željna dekleta so se znašla pred vrati stiškega samostana. 

Pri lutki srednjeveškega pisarja v muzeju jih je čakala kuverta z novo nalogo. Ta jih je popeljala do 

knjižnice – izposojevališča v Stični.  

Če kraj se po svojih ustanovah pozna, ga ni kraja bolj kulturnega, kot je to majhna 
Stična. Le kje je tisti kraj, kjer si Stičani, željni modrosti iz knjig, lahko le-te 
izposodijo?   

Ko pridete tja, kjer so knjige doma, za vrati poiščite omaro s knjigami o krajih in 
preteklosti. Vaša glavna naloga je, da spoznate kneginjo Virno in njene zaklade, 
zato poiščite knjige iz domačih krajev. 

 

 

Urška Novinc Čeferin, Pia Pajk, Ela Cilenšek, Lia Kamenšek in Eva Krnc, 7. b, ter Larisa Mandelj 
in Martina Lampret, 7. a, so obiskale izposojevališče knjig v Stični. 

 

Poleg zgodovinskih in geografskih knjig so učenke našle precej uporabnega gradiva na polici z 

domoznansko literaturo. V tamkajšnji domoznanski zbirki so tudi knjige o arheoloških 
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izkopavanjih v Stični. Mednje je bila vložena kuverta z najpomembnejšo nalogo: s pomočjo 

priloženih fotokopij narediti plakat o stiški kneginji.  

 

 

 

 

 

 

 

Pia Pajk, Ela Cilenšek in 
Eva Krnc, 7. b, so zavzeto 
poslušale knjižničarko 
Petro Volkar, ki jim je 
predstavila pomen 
domoznanstva in vlogo 
splošnih knjižnic pri 
zbiranju domoznanskega 
gradiva. 
 

 
V knjižnici so knjige, ki odkrivajo skrivnosti stiške kneginje. Poiščite podatke o 
njenem zakladu, družbenem položaju, njenem življenju in veri.  

V knjigah so kopije prejšnjih iskalcev, to so vaši zakladi, vzemite jih in z njimi 
odhitite v hram učenosti, na sever, v šolo na gričku, kjer pridne roke zlate ekipe, 
ustvarjajo repliko njene obleke, zato jim eno skico njenega oblačila podarite. 

Da bo vaša pomoč res temeljita, podatke o kneginji vestno povzemite in ji plakat v 
spomin naredite. 

 

S kopico podatkov o kneginji so se modre pustolovke odpravile do Podružnične šole Stična. Sledila 

je izdelava plakata, na katerem so v besedi in sliki predstavile stiško kneginjo z zakladom.  

 

 

 

 

 

 

 

V učilnici na PŠ Stična je 
absolventka arheologije, 
Rebeka Oven, prikazala 
življenje prebivalcev 
stiškega Cvingerja v 
železni dobi.  
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Eva Krnc, Milica Sekulić, Pia Pajk in Ela Cilenšek, 7. b, ter Klara Korevec, 7. a,  
so v knjižnih virih zbrale dovolj podatkov o kneginji za pripravo plakata. 

 

 

Vzorno pripravljen plakat so Ela Cilenšek, Eva Krnc in Milica Sekulić predstavile  
na zaključku srečanja vsem udeležencem prazgodovinskega dne. 
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Na PŠ Stična so modre in zlate pustolovke združile moči in se z zadnjo nalogo odpravile na cilj: na 

Turistično kmetijo Grofija, kjer so jih že čakali rdeči pustolovci. 

 

Združeni modri in zlati pustolovci se ob pomoči starodavnega zemljevida odpravite 
tja, kjer je kneginja Virna doma.  

Pri obzidju Virskega mesta se srečate z rdečimi pustolovci in izveste skrivnosti ter 
zgodbe, ki jih razkrivajo stare ruševine.  

Po ogledu vas topla malica čaka, na koncu pa vsi pustolovci združite moči in 
povrnite zaklade in slavo naši kneginji Virni. 

Modri predstavite njene zaklade, zlati pokažite, kako so njeno oblačilo okrasili in 
kaj so s trgovino primaknili, rdeči pa spretnosti, ki so se jih naučili in z njimi 
zaklade za kneginjo pridobili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modre in zlate pustolovke z mentorico Branko Lah, Rebeko Oven ter Matejo Jere Grmek so se tik 
pred odhodom v Virsko mesto postavile še pred fotografski objektiv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Modre pustolovke s potí  modrosti na póti proti cilju    Mentorica: Branka Lah   
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ZLATE  PUSTOLOVKE: 

PO POTI TRGOVINE, OBRTI, UMETNOSTI 

 

Članice zlate skupine so prvo zlato kuverto prejele zjutraj od Virne. Takole je pisalo na njej:  

  Zlata ekipa, vi boste najprej trgovci, a ne boste trgovali z novci. 

Izvedeli boste nekaj stvari, kako se je trgovalo za časa kneginje dni. 

V vaši učilnici, kjer se umetnost kuhanja uči, poiščite vaš prvi zaklad. 

Vsak spreten lahko mošnjičke z »belim zlatom« prepozna. 

Če dobro napnete oči, še nova naloga v zlati kuverti tam blizu leži. 

 

Škatla s skritim zakladom jih je čakala v gospodinjski učilnici na matični šoli. Mentorica  Sabina 

Miklavčič jih je seznanila z načinom in vlogo trgovanja v železni dobi. Izvedele so, da je bila sol v 

tistih časih pomembno menjalno blago. Sol je v Virsko mesto prihajala iz najstarejšega rudnika soli 

na svetu, iz Hallstatta. Po njem se imenuje tudi starejša železna doba. Učenke so se za nekaj časa 

spremenile v obrtnice in izdelale usnjene mošnjičke za sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
V drugi nalogi so dekleta hitro prepoznala namig: pustolovščina jih je vodila na PŠ Stična. 

Zlata ekipa, hitro v stoletno šolo na gričku, smer sever! 

Obrt in umetnost – povezava je prava! 

Zato dobro poslušajte, 

da tudi sami umetnine ustvarite. 

Poiščite vrata, ki vas vodijo do zlata. 

 

Z mošnjički soli, ki so jih kasneje ponudile v menjavo za izdelke virskih mojstrov, so se napotile v 

Stično. Absolventka arheologije, Rebeka Oven, jim je predstavila železnodobno umetnost in obrt. 

Sledila je nova preizkušnja: krašenje kneginjinega oblačila z gumbki in izdelava diadema z zlatim 

okrasjem.  

V učilnici jih je čakala še ena škatla z novimi zakladi: dolgo belo oblačilo z rombičnim vzorcem in 

zlata kuverta z novo nalogo: 

 

Ročno izdelani mošnjički za sol so 

čakali na menjavo. 

Sara Jontes, Teja Zaletelj, Lea Bernetič Rijavec 
in Uršula Černelč, 6. a, so poskrbele za prijetno 
vzdušje. 
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Obleko iz lana in pokrivalo 
boste spremenili v pravo,  
knežjo opravo.   
Da bo replika res kot prava, 
z načrti bo modra skupina pomagala. 

 

 

Zlatim pustolovkam sta pri okraševanju oblačila priskočili na pomoč učiteljici in iznajdljivi šivilji, 

Jasmina Tekavčič ter Katarina Pajk. Modrosti polne modre pustolovke so v knjižnih zakladih 

poiskale vzorce, po katerih so zlata dekleta našila gumbke na Virnino oblačilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Pajk, Rebeka Oven in Jasmina Tekavčič so imele v rokah škarje in platno,  
Lara Lekše, Teja Zaletelj, Sara Jontes in Uršula Černelč pa bleščeče gumbke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Jontes, Teja Zaletelj, Uršula Černelč in Lara Lekše, 6. a,  
ter Nika Zupančič, Zala Žerovnik in Nastja Zupančič, 5. V,  

so z mentorico Sabino Miklavčič izdelovale okraske iz zlatih lističev za Virnino obleko. 
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Modne kreatorke železnodobne konfekcije je fotografska ekipa ujela  
v najbolj ustvarjalnih trenutkih.  

 

 

Nika Zupančič, Zala Žerovnik in Nastja Zupančič, 5. V, Sara Jontes, Teja Zaletelj,  
Uršula Černelč, Lea Bernetič Rijavec in Lara Lekše, 6. a, so oblikovale zlate našitke. 
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Matejo Jere Grmek, ki so jo obiskovalci kot Virno z vsemi častmi pričakali  
na Grofiji, je v razkošno oblačilo odela Katarina Pajk. Naglavno pokrivalo so  

krasili iz zlatih lističev izdelani okraski v obliki trikotnikov, deteljic in puščice. 

 

 

 
Zlate pustolovke z mentoricami Rebeko Oven, Jasmino Tekavčič, Katarino Pajk  
in Sabino Miklavčič so se ponosno postavile k častni gostji, Mateji Jere Grmek. 
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Po končanem delu so se zlate in modre pustolovke napotile proti Virskemu mestu. Po obhodu 

obzidja in kratkem oddihu so zlata dekleta dobila še zadnjo nalogo: 

 

Tako, obrtniki, zdaj spet ste trgovci! 

V Virskem mestu so oživeli rokodelci, ki so za kneginjo naredili mnoge zaklade,  

ki sodijo v njeno opravo. Kneginji in družbi zbrani prikažite, kako so včasih trgovali.  

Mentorica: Sabina Miklavčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uršula Černelč, Lea Bernetič 
Rijavec, Teja Zaletelj in Sara 
Jontes, 6. a, so v prikupnem 
skeču zaigrale menjavo dobrin. 
Mošnjičke s soljo so zamenjale 
za blago domače proizvodnje: 
lončeno posodo  
in nakit. 
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KUPČIJA V VIRSKEM MESTU 

Avtorica: Sabina Miklavčič 

Trgovec 1:  Pozdravljeni! 

Kupec 1:  Pozdravljeni! Zanimiva keramika. Potrebujem dve novi posodi. 

Kupec 2:  Čudovita je. Poglej še ogrlice. Čudovite so! 

Trgovec 2:  Pridite. Poglejte si, kaj vse ponujamo. Katera pa je vam všeč? 

Kupec 2:  Hm, zapestnic in nanožnic pa nimate? 

Trgovec 2:  Žal ne več. Sta pa ravno dva vojščaka malo pred vami vse pokupila. 

Kupec 1:  Gotovo so bile namenjene kneginjam. Kaj sta pa menjala zanje? 

Trgovec 2:  Dva lonca in eno situlo s pokrovom. Od kod pa prihajate, če smem vprašati? 

Kupec 1:  Iz Hallstatta.  

Trgovec 2:  Trgovali smo že z Etruščani, Grki, Veneti, Skiti, a za vas še nisem slišal.  

Kupec 1:  Vzamem lončeni posodi. 

Kupec 2:  Jaz bi dve ogrlici.  

Trgovec 1:  No, kaj pa ponujate vi v zameno? 

Kupec 1: Te male mošnjičke, v katerih je belo zlato. 

Trgovec 1 (Si mane roke, kupec 1 odpre mošnjiček in pokuka vanj ter se začudi.): To bo  

              dobra menjava, če gre za zlato. A samo en mali mošnjiček za tri posode? Ali  

              niste rekli, da imate zlato? Od kdaj pa je zlato bele barve? Mačka v mošnjičku  

              mi pa ne boste prodali. (Se razjezi.) Za to malo stvar posod ne menjam. Si vi  

              sploh predstavljate, kako dolgo ju je izdeloval naš lončar? 

Kupec 1:  V teh krajih pa res nimate pojma!  

Trgovec 2:  Kaj pa vi meni ponujate za ogrlice? 

Kupec 2 (Pokaže svoj mošnjiček in ga odpre.) 

Trgovec 2:  Lahko poskusim to belo reč? 

Kupec 2:  Seveda, seveda. 

Trgovec 2 (Poskusi sol.):  Saj to je odlična zadeva! Zakaj pa niste že prej povedali, da  

                trgujete s soljo? 

Kupec 2:  Torej, bomo menjali? 

Trgovec 1:  Samo en mošnjiček bo premalo.  

Kupec 1:  Koliko pa bi jih potrebovali? 

Trgovec 1:  Vsaj 10 takšnih. 

Kupec 2:  No, danes smo jih pripravili 8. Ponudimo vam dva mošnjička soli za dve  

                posodi in ogrlici. Se strinjate? 

Trgovec 1: Vidim, da nam bo tale sol še zelo prav prišla. Ponudba je dobra. In ker je  

                 brez soli naša hrana neokusna, vam »za povrh« podarimo še eno posodo. 

Kupec 1:  Mislim, da smo sklenili dobro kupčijo. 

(Sežejo si v roke in se zahvalijo drug drugemu.)  

Trgovec 1:  K vam se še vrnemo. 
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RDEČI PUSTOLOVCI: 

PO POTI POGUMA IN VZDRŽLJIVOSTI 

 

Rdeči pustolovci z enajstimi junaki in dvema pogumnima raziskovalkama so se na lov za Virninim 

zakladom odpravili v gozd za šolskim igriščem. Čakala jih je vrsta spominskih in spretnostnih 

preizkušenj.  

Na zapleteno zastavljena vprašanja so našli izvirne odgovore, napotki za nadaljevanje poti pa so 

bili zvito skriti med vrsticami. A se niso vdali. Premagali so vse ovire in še preden je »sonce vrh 
neba doseglo«, so skupaj z zlatimi in modrimi pustolovkami na Grofiji že pripravljali presenečenje 

za Virno.  

Prvo nalogo jim je v rdeči kuverti izročila obupana Virna, upajoč, da ji bodo prav rdeči pustolovci 

prinesli izgubljene zaklade. Takole se je glasila prva naloga: 

 

1. Preden vstopiš v zavetje gozda, najdi rano mojo. Na deblu kot prstan se rak razširil je. So 
odsekali tik mene drugo deblo; glej, panj je pri tleh. Le pet dreves globoko v gozd, našel boš 
moje znamenje (rak, panj).  

NALOGA: Prišel si na križišče, steza navzdol, hiti, popotnik, dogodivščinam naproti. 

 

Globoko v gozdu so morali pokazati svojo vzdržljivost in veščine v izdelovanju lokov, puščic in 

kopij. Niti hoja po vrvi in spust z vrvjo preko naravne ovire nista bila zanje prezahtevna. Kakšno 

veselje, ko so merili v tarčo z lokom in kopjem, ki so ju sami izdelali! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žan Medved, 6. c, je z zarezami označil svoj lok. 
 
 
 
 
 
 
 
Urban Ulcej, 6. c, je takole natančno  
           ostril konico puščice.  
 
 
  Jure Humljan in Nik Čandek, 6. c,  
       sta precizno odmerila vrvico,  
    da je bila tetiva ravno prav napeta.  
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Aljaž Kavšek, 5. b, in Tonja Smole, 5. a, z mentorico Ingrid Boljka Štaudohar  – zadetek v polno! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdeči pustolovci in 
pustolovke so 

prožili lok … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… in lomili kopja za 
Virnin zaklad. 
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Pred najmlajšim pustolovcem, Črtom Šparlom, 2. b,  
         so se vse živali umaknile v svoja zavetišča. 
 

 

                                                                                                            Hoja po vrvi je šla Jaši Mežku,  
                                                                                                            5. b, odlično od nog.  
 

 

Sporočila na listku so skrbno prebrali. Pri nalogah iz orientacije so glasno razmišljali in drug 

drugemu utemeljevali svojo rešitev, kam vodi pot. 

 

2. Med smreko in bukvijo ti mlado drevo kaže stezo naprej. Znamenje glej, smola cedi se.  

NALOGA: Pametni ljudje skrbijo za ogrevanje vnaprej. Iz kupa vzemi tri lesene možice in 
znamenje napravi tako, da možici kot eden gledajo v nebo. 

 

Po uspešno prestani strelski dogodivščini so se morali bojevniki  
izkazati še pri orientaciji v naravi. 
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Miklavž Bitenc, Jaša Mežek in Tim Zupančič, 5. b, Žiga Mestnik in Jon Rijavec, 5. a,  
ter Žan Medved, 6. c, so pot nadaljevali s pravimi, t. i. »dolgimi loki«,  

ki so bili dolgi toliko, kot so bili visoki strelci. 
 
 
Pri nalogah, ki so zahtevale znanje o prazgodovinski naselbini in gomilah, so učenci znanje iz 5. 

razreda učinkovito povezovali z videnim na terenu. 

 

3. Steza te vodi navzdol. Na varnem skrit ostani v gozdu. Križišče treh krakov te vodi naprej, 
izberi pa stezo z žagovino posuto, le glej. In videl boš mlado smrečje, mladi les za opornike v 
zidu mogočnega gradišča.  

NALOGA: Opiši obzidje, ki je obdajalo Virsko mesto v železni dobi (dolžina, debelina, višina, 
material). 

4. In prideš na polje, kjer v dolini nekoč je bilo mesto 
mrtvih. Glej, mogočna krošnja na samem, tja vodi 
te pot.  

NALOGA: Pojasni, kaj je bilo tam v železni dobi.  

5. Ograda pred tabo, popotnik, postoj! S pogledom 
poišči moje mesto nekdanje, kjer za mogočnim 
obzidjem nad 1000 duš je živelo.  

NALOGA: Kdo so bili prebivalci gradišča v železni 
dobi? S čim so se ukvarjali? Kaj so znali 
pridobivati? V kakšnih stavbah so bivali? 

 

 

          Tam doli, joj, mesto mrtvih! 
          Roš Nal Omahen in Jure Humljan, 6. b,  
          ter Ana Hauptman, 6. c, in Črt Šparl, 2. b,  
          so se posvetovali o nadaljevanju poti proti 
          gomilam. 
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6. Pot te vodila bo v dolino. Na njivi mlade pšenice ne poteptaj, to hrana je naša. Glej kup 
smrečja, tu se ustavi, a kresa ne napravi.  

NALOGA: Kdo je arheolog? Kako so izkopavali nekoč? Komu pripadajo najdeni predmeti? Kje 
se nahajajo izkopani predmeti iz grobov v gomilah? 

 

Tik ob veliki gomili, južno od ceste, ki pelje iz Ivančne Gorice proti Šentvidu pri Stični,  
sta rdeče pustolovce pričakala Aljaž Hrvatin, absolvent arheologije, in Mauro Hrvatin. 

 

Tu je pustolovce čakala res adrenalinska pustolovščina! V zemljo smo pred prihodom skupine 

zakopali dve bakreni zapestnici, dve glineni posodici in nekaj kroglic iz ogrlice. Z detektorjem 

kovin pa so morali v zemlji zakopan zaklad poiskati. Pa je bil to Virnin zaklad?  

 
 

Kdo bo poskusil poiskati kneginjin zaklad? 
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Detektor kovin sta pogumno preizkusila Tim Zupančič, 5. b, in Črt Šparl, 2. b.  

Za njima so se zvrstili še drugi pustolovci, a le enemu je naprava odkrila pravi zaklad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na levi fotografiji je Matija Adamlje, 5. b, junak, ki je odkril Virnin zaklad. 

 

DETEKTOR KOVIN je elektronska naprava, ki jo uporabljamo za odkrivanje skritih ali 
izgubljenih kovinskih predmetov. V arheologiji z njegovo pomočjo določamo lego kovinskih 
arheoloških ostankov, med katere spadajo kovinske posode, deli nakita ter orodje (sekire, srpi), 
orožje (meči, konice sulic) ali oprema (čelade, kovinski deli konjeniške opreme). 

Drobne kovinske predmete, kot so kovanci ali manjši kosi nakita (prstani, uhani), detektor kovin 
zazna do globine 30 centimetrov, večje kovinske predmete, na primer ostanke orožja ali vojaške 
opreme, pa detektor odkrije tudi 60 in več centimetrov globoko. 

Boljši detektorji kovin nam še pred izkopom neznanega kovinskega predmeta »pokažejo«, iz katere 
kovine je predmet (na primer železo, bron, baker ali srebro), poleg tega pa ocenijo tudi velikost 
predmeta ter globino, na kateri leži. 

Na arheološkem najdišču lahko detektor kovin uporablja samo usposobljen strokovnjak ob soglasju 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

                                                                                                        Pripravil: Aljaž Hrvatin 
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V izkopavanje predmetov so se rdeči pustolovci 
  tako vživeli, da so bili prepričani, da imajo v  
  rokah pravo najdbo iz prazgodovinskih časov. 
 

 

 

 

 

 

7. Glej, moj grob v gomili rodovni poišči. Danes drevo na njem kaže ti pot.  

NALOGA: Povej mi, popotnik, kaj veš, kako smo zagrebli umrle nekoč? 

 

Po pogovoru so nadaljevali pot do izvira Virskega potoka in naprej do Virskega mesta.  

 

8. Pojdi proti našemu mogočnemu mestu. Steza, kolovoz, vodi nedaleč ob žili naše življenjske 
tekočine.  

NALOGA: Kakšne so bile poti v železni dobi? Ali so poznali prevozna sredstva? Katera? Kje se 
lahko o tem poučimo? Kaj meniš, katera dva elementa sta bila odločilna za nastanek Virskega 
mesta? 

 

Za bregom pa potoček skromno polzi … 

 

9. Prišel si do mosta, kjer žalostno vest izveš. To leto bo suša, ker vode ni več. Pot nadaljuj k 
izviru, prinesi mi vest, al' letos pestila nas žeja bo res?  

NALOGA: Katera voda tu teče? Zakaj je ponikalnica? Kaj pomeni Acervo? Kdo si je izmislil to 
ime? 

 

10. Tu pri izviru, popotnik, postoj, odpočij si, saj pot te strmo v mesto vodila bo.  

NALOGA: V čem in kako so nosili vodo v mesto? Kaj je situla, čemu so jo uporabljali? Prinesite 
mi vodo. Po kamnih navzgor se VIR bohoti, le glej v nebo. 
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Žak Šparl, 6. b, je z vedrico zajel vodo iz Virskega potoka. 

 

Pustolovščina se je za rdečo pustolovsko skupino končala pred Virno na Grofiji. Srečni, ker so 

premagali vse ovire, rešili naloge in uganke, so strmeli v kneginjo in si želeli, da bi se 

pustolovščina še nadaljevala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon Rijavec, 5. a,  
Jure Humljan, 6. c,  
Ana Hauptman, 6. c, in Miklavž 
Bitenc, 5. b, so kneginji izročili 
nekaj najdenih nanožnic in 
zapestnic, v vedrici pa svežo vodo 
iz Virskega potoka, da se je lahko 
odžejala.  
 
 

 

Mentorica: Ingrid Boljka Štaudohar 
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IZ NOVINARSKIH BELEŽNIC   

 

Reportaža: POHOD PO OSTANKIH OBZIDJA 

 

Prazgodovinski dan smo začeli z ogledom obzidja, ki je nekoč varovalo Virsko mesto. 

Prof. Tatjana Kordiš nas je odpeljala do informativne table, ob kateri nam je predstavila življenje, 

kulturo in navade prebivalcev tega kraja izpred več tisoč let, še iz železne dobe. Spoznali smo, 

zakaj je to mesto tako pomembno – v tistih časih je bilo eno največjih mest po površini, prav tako 

pa je zapustilo veliko materialnih ostankov, ki prikazujejo takratno življenje. Videli smo sliko 

obzidja, katerega ostanke smo si ogledali v nadaljevanju. 

Pot nas je vodila po ostankih obzidja do kraja, kjer so arheologi pred leti izkopali sonde.  

Ustavili smo se pri tabli s podatki o sondi 18. Tu je nekoč stal prečni zid, arheologi pa so v bližini 

našli ostanke preprostih hiš. 

Pri mestu, kjer so izkopali sondo 11, smo izvedeli, da je tu stal manjši prečni zid in ognjišča, ki so 

bila v tistih časih precej drugačna od današnjih. 

Na severni strani obzidja, kjer so izkopali sonde 15, 20, 21 in 22, smo videli različne načine gradnje 

zidu, kar nakazuje, da je bil zid večkrat porušen oziroma prenovljen. 

Nato smo se odpravili naprej, do najvišje točke zidu, kjer je bila raziskovalna sonda 10. Ta točka je 

bila strateškega pomena, o čemer smo se prepričali tudi sami, saj smo imeli odličen pogled na 

gozdno okolico. 

S tem smo ogled končali in se vrnili na kmetijo Grofija, kjer smo nadaljevali z ostalimi 

dejavnostmi. 

Nataša Lukić, 9. b 

Mentorica: Nataša Rebec Lukšič  

 

Gospa Tatjana Kordiš je pred informativno tablo, ki je od oktobra 2014  
pritrjena na zid hiše v lasti Narodnega muzeja Slovenije,  

pohodnikom pripovedovala o raziskavah obzidja Virskega mesta.  
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         Gospa Kordiš je s pomočjo slikovnega 
         gradiva na premičnih informativnih  
         tablah ponazorila dognanja arheologov,  
         ki so ob obzidju izkopali raziskovalne  
         sonde. 
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Intervju: 

PRAZGODOVINSKI DAN S PROF. DR. MITJO GUŠTINOM 
 
 

 

 

 

                                                             

 

 

 

Prof. dr. Mitja Guštin 

 

Ob 7.30 smo se odpravili proti Grofiji, kjer smo se razdelili v želene skupine. Imeli smo različne 

delavnice. Mi, novinarji, smo se z drugimi skupinami odpravili na pohod po obzidju, ogled je vodila 

Tatjana Kordiš, nekdanja učiteljica naravoslovnih predmetov, spremljala pa sta nas dva psa – 

domačina: eden je bil Čar, ki je bil hiperaktiven, drugi pa je bil Tisa, ki je imela rada učiteljico. 

Med pohodom smo skušali intervjuvati znanega arheologa Mitjo Guština, saj naj bi ga po obhodu 

že čakale profesionalne novinarske ekipe s TV Vaš kanal, iz uredništva časopisa Dolenjski list, z 

Radia Slovenija in iz Slovenskih novic. Gospod Guštin se je vmes zapletel v globoko debato z 

gospodom ravnateljem, Marjanom Potokarjem, zato je naš intervju moral počakati do konca 

ogleda.  

Ko smo prišli nazaj, smo pričeli z delavnicami. Arheolog nam je pripravil malo presenečenje. Mislili 

smo, da bomo z njim opravili samo intervju, ampak ni bilo tako. Za nas je pripravil posebno 

delavnico, da bi nas naučil nekaj malega o arheoloških najdbah in izkopavanjih. Pokazal nam je 

arheološko orodje, za katerega smo morali ugotoviti, čemu je namenjeno, in nekaj najdb iz različnih 

dob, ki smo jih morali razvrstiti po nastanku od najstarejše do najmlajše. In moramo povedati, da 

nam ni šlo tako slabo.  

 

 

Zbirka arheoloških predmetov je pritegnila novinarje Lano Plevnik in Lariso Zafran, 7. b, Tilna 
Slapničarja, 7. a, Dominika Pekeča, 6. b, mentorico Andrejo Robek Perpar,  

študentko zgodovine Nives Hribar, Lano Benčan, 9. b,  
Nino in Saro Jernejčič, 6. Z, in Karin Žgajnar, 7. bZ. 

 



48 
 

 

Mitja Guštin, rojen 1947 (letos bo praznoval okrogli 70. jubilej), je iz arheologije diplomiral leta 

1972. Služboval je kot kurator v muzeju, kot neodvisni raziskovalec, kot urednik na prestižni 

ustanovi SAZU. Predsedoval je arheološkemu društvu in humanističnemu svetu in še bi lahko 

naštevali. Iz vseh njegovih pomembnih funkcij lahko sami sklepate, da je eden izmed največjih 

arheologov, ki so izkopavali Virsko mesto. Zna biti zabaven, zanimiv, a hkrati tudi strokoven. Zelo 

ponosni smo, da smo lahko z njim opravili spodnji intervju … seveda po tem, ko smo mi opravili 

vse naloge, ki nam jih je zastavil. 

 

Zakaj ste se odločili za arheologijo?  

Ker nimam posluha. 

 

Kako lahko po najdbah zveste, kako so živeli včasih?  

V grobovih najdemo obleke, nakit (lasne sponke, pasove ipd.). Če najdemo različne obleke, lahko te 

med seboj primerjamo in ugotovimo, kako so bili oblečeni bogati, kako revni. Da se celo ugotoviti, v 

katerem letnem času so bili pokopani. S čim so se prehranjevali, ugotovimo po njihovem blatu, ki je 

ostalo toliko in toliko let zakopano. Če najdemo kakšno hišo, lahko po predmetih, ki jih najdemo v 

njej, ugotovimo, ali gre za revno ali bogato hišo. 

 

Po čem veste, v katero dobo spada najdba? 

Nekatere prepoznamo po obliki. Vsako ljudstvo je namreč uporabljalo orodje ali orožje, ki so ga 

izdelali sami. Po navadi so s prodniki tolkli po kamenju, ki se je luščilo in počasi dobivalo svojo 

obliko. Tako ima vsaka doba svojo obliko.  

Recimo lonce prepoznavamo po različnih barvah, oblikah, vzorcih, druge predmete pa s 

sklepanjem. Na primer: našli smo pipico in zdaj želimo ugotoviti, iz katerega obdobja je. 

Pobrskamo po tem, kar že vemo: vemo, kdaj je tobak prišel v Evropo, torej ne more biti starejša od 

tega. Ali pa recimo ta primer: v Stični smo v grobu našli eno črepinjo. Ta črepinja sama nič ne pove 

o sebi, ker ob sebi ni imela ničesar drugega. Zato niti ne vemo, kam spada, kako je celotna najdba 

izgledala. Vemo pa, da so v Romuniji našli predmet, ki ima podoben vzorec kot ta črepinja. Poleg 

nje so našli meč, tak meč pa so našli že pred tem v Grčiji in zraven grškega predmeta so našli še 

kakšen predmet. Slednjega so našli še v Egiptu, kjer pa predmet že poznajo. Tako pridemo na sled 

črepinji, ki spada v obdobje starega Egipta.  

Predmete prepoznamo tudi po tem, v kateri plasti zemlje so bili najdeni. Začnemo pri vrhnji plasti 

(to je današnja plast) in segamo v globino. Na vrhnji (zadnji) plasti so bili na primer leta 1960 

zgrajeni nebotičniki. Ko kopljemo globlje, opazimo, da je barva plasti drugačna (vsaka plast se 

nabira nekaj desetletij), zato lahko predvidevamo obdobje (na primer od 1860 do 1960) in tako 

naprej. Za predstavo: v Celju je zelo bogata plast iz rimskega obdobja, ki se nahaja približno 4 m 

pod današnjim površjem. 

 

Sliši se zelo komplicirano. Ali morate res poznati vse izkopanine raznoraznih držav? 

Ne, ni potrebno vedeti vsega. Arheologi imamo tudi svoje zaledje. Pri nas se recimo povezujemo z 

balkanskimi in panonskimi arheologi. Obstajajo združenja arheologov (po večjih območjih), ki 

organizirajo raznorazne posvete, na katerih smo se posvetovali o različnih najdbah na različnih 

koncih sveta in tako mnogokrat sestavili zgodbo. Več glav pač več ve. 

 

Koliko časa se ukvarjate z arheologijo?  

50 let, začel sem kot študent, nadaljeval poklicno pot kot arheolog, a tudi danes, ko sem upokojen, 

še grem kam pogledat in pomagat izkopat kakšno stvar. Sodelujem še z muzeji, zadal pa sem si 

tudi nalogo, da svoje zapiske, izsledke raziskav, ki sem jih opravil tekom službovanja, uredim in 

strnem v še kakšno knjigo. Ampak ne vem, kdaj mi bo uspelo, ker je tega res veliko. 

 

Kaj ste si najbolj želeli najti, ko ste bili arheolog?  

Keltsko čelado. 
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Med izkopavanjem ste našli veliko verižic, mečev … Nekaj predmetov je šlo v Narodni muzej 

Slovenije, kam pa gredo ostali? 

Skoraj vse gre v muzej, tam pa se odločijo, kaj bodo postavili na ogled javnosti. To, kar razstavijo, 

je zelo majhen del tistega, kar najdejo in dobijo. 

 

Po kakšnem ključu izberejo predmete, ki gredo na razstavo? 

Ti kriteriji so različni. Ampak vedno se je težko odločiti, katerega dati v vitrino. Eni so namreč 

lepše ohranjeni, drugi so dražji/bogatejši, pomembno je tudi, kje je bil predmet najden (predmet, 

najden v Sloveniji, ima za razstavo v Sloveniji večjo težo kot tisti, ki je bil najden v drugih 

državah). Načeloma pa gre vse, kar se raziskuje, v muzej, kjer se predmet opere, razporedi, popiše, 

nato pa sledi le še odločitev, kaj bodo razstavili. 

 

Koliko so vredni ti predmeti?  

Veliko ali nič. Vrednost predmeta je odvisna od vloženega dela. Z vsakim najdenim predmetom 

imaš kar veliko dela: najprej ga izkoplješ, nato ga moraš očistiti, poslikati. Ko ga razstaviš oziroma 

ko napišeš na razstavni listek iz 7. stoletja pr. n. št., pa postane njegova vrednost zgodovinska. 

Tako je v muzejih, obstajajo pa tudi privatni zbiralci zgodovinskih predmetov, tam znajo vrednosti 

narasti. Sam sem si tudi napravil zbirko, ki ste jo ravnokar videli. Denarno nima nobene vrednosti, 

ampak zame, ki sem to našel, pa je neprecenljivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guštinova didaktična zbirka arheoloških predmetov je bila zelo poučna. 
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Kako to, da ste šolanje opravili po različnih krajih po Sloveniji?  

Ker smo se veliko selili, predvsem zaradi dela staršev. Tako sem osnovno šolo obiskoval najprej v 

Portorožu, nato sem od 4. razreda do konca srednje šole gulil klopi v Piranu, študiral pa sem v 

Ljubljani. Že med študijem je profesor na katedri za zgodovino v meni videl talent in me poslal na 

izmenjavo v Nemčijo, še štipendijo sem dobil za tisto leto, kar je bila za tiste čase prava redkost. 

Vse to po zaslugi uspešnega, natančnega dela pri izkopavanjih Virskega mesta.  

 

Ali dobite kakšno posebno nagrado za odkritje?   

Enako kot dimnikarji – nič, to je služba, za to sem plačan. Nagrada je veselje, da si imel srečo in 

našel zgodovinski predmet. Vsak najditelj je ponosen nase, da je kaj našel. Ni samo sreča tista, je 

tudi dobro načrtovanje, ki se je obrestovalo. 

 

Kako ste vedeli, da je Virsko mesto ravno tukaj?  

Ker so že stari prebivalci nekaj našli, ko so orali. Zdelo se jim je, da predmet, ki je pokukal na 

plano, ne spada sem, v današnji čas, pa so nas poklicali. 

 

Katere jezike ste se naučili tekom svojega življenja?  

No, v šoli, kamor sem hodil, sem moral poleg slovenščine obvladati še italijanščino in kasneje 

srbščino s cirilico, tekom službovanja pa sem se zaradi službenih potreb moral naučiti še nemščino, 

angleščino in francoščino. Vseh teh jezikov se nisem učil v šoli, sistematično, kot se vi danes učite 

angleščino. Moral sem jih znati za študij, za branje in pisanje svojih prispevkov, pa sem vzel v roke 

tujo knjigo in bral. S tem sem se veliko naučil. 

 

Izkopavanja lahko trajajo zelo dolgo. Kako ste si krajšali čas med prostim časom? 

Zelo radi smo se kartali, predvsem tarok, vmes smo pekli piščanca. Kdaj pa kdaj smo si privoščili 

tudi kakšen kozarček, ampak ne preveč, ker si moral naslednji dan zopet biti močno skoncentriran 

in pri stvari. Na terenu je bila potrebna disciplina, saj brez dela ni nič. To mi je dalo izkopavanje v 

vaših krajih. 

 

Novinarji ŠNO:  Aleksa Šarac in Tilen Slapničar, 7. a,  
Larisa Zafran, Zara Vencelj in Lana Plevnik, 7. b 

Mentorica: Andreja Robek Perpar 
 

 

 
Člani novinarske ekipe, Larisa Zafran, 7. b, Aleksa Šarac in Tilen Slapničar, 7. a,  

mentorica Andreja Robek Perpar, Ana Pevec in Ula Regali, 6. b, 
so se pogovarjali s prof. dr. Mitjo Guštinom. 
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Prof. dr. Mitja Guštin:  

KRATKA ZGODOVINA ARHEOLOGIJE STIŠKEGA CVINGERJA OB 

DVEH FOTOGRAFIJAH 

 

Prof. dr. Mitja Guštin je nam, zvedavim novinarjem, poslal dve fotografiji iz lastne zbirke iz časa 

izkopavanj stiškega Cvingerja. V kratkem spremnem besedilu je učinkovito strnil zgodovino 

gradišča in pomen arheološkega raziskovanja. Pred seboj imamo besedilo, ki bi sodilo v naše 

zvezke za zgodovino. 

Z dovoljenjem prof. dr. Guština objavljamo obe fotografiji in spremno besedilo v celoti. 

Novinarska ekipa z mentorico Natašo Rebec Lukšič     

 

Okopi na Cvingerju nad Stično 

objemajo značilno železnodobno 

gradišče, pod katerim se razprostirajo 

mogočne gomile s številnimi pokopi. Po 

obsegu sodi Cvinger med največje 

prazgodovinske naselbine s konca 8. 

stoletja pr. n. št.  

Notranjost naselbine, kjer so stale 

lesene brunarice z ognjišči, gospodarski 

objekti za lončarjenje, predelavo železa, 

tesarjenje, spravilo poljedelskih 

pridelkov, kovačije in obori za živino, 

ni bila raziskana. 

Nekaj malega smo izvedeli o tem pri 

različnih gradnjah ter z območja za 

obzidjem. Nasprotno pa je dobro znana  

gradnja obzidja, ki je plod večletnega 

raziskovanja. Obzidje, zgrajeno iz 

lomljenega apnenca, je bilo dodatno 

ojačano z lesenimi bruni, na vrhu 

obzidja je bila palisada – ravna vrsta 

ošiljenih pokončnih brun.                        

                                                            
Fotografija 1:  

Izkopavalci pri izrisu profila v sondi.  
 

 

Obzidje je bilo postavljeno na začetku življenja naselja v vsem obsegu, potem porušeno, pa znova 
zgrajeno. Pa ponovno uničeno in konec železne dobe v 1. stoletju pr. n. št. še enkrat postavljeno. 
Raziskave so bile natančne in so potekale z močno ekipo okoli 40 ljudi kar nekaj poletij. Sonde nad 
Virom so bile  ponekod čez 4 m globoke in nekaj deset metrov dolge po pobočju navzdol, saj je bilo 
le-to tlakovano s kamni, da bi bil sovražniku otežen dostop do obzidja. 

Na fotografiji 1 je profesor Stane Gabrovec, ki spremlja izris profila sonde. Priprava profila je bilo 
zahtevno delo, saj ga je bilo treba s pomočjo svinčnice odrezati povsem navpično. Natančna 
fotografija in risba sta omogočili določiti posamezne sloje bivanja, značilnosti gradnje in 
konstrukcije posameznega dela obzidja ter razvrstiti pripadajoče drobno gradivo. Bronasti deli 
izgubljenega nakita in drobci keramičnih posod so tisti, ki povedo, koliko je star posamezni sloj, 
številne živalske kosti pa o prehrani tedanjih prebivalcev.    
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Na fotografiji 2 je strokovna ekipa nekega poletnega dne leta 1969, ki predstavlja delovno jedro 
dolgoletnega projekta raziskave prazgodovinske naselbine. Profesor Stane Gabrovec, predstojnik 
prazgodovinskega oddelka v Narodnem muzeju Slovenije, je bil vodja projekta, ki pa je imel 
odličnega sodelavca, profesorja Otta-Hermanna Freya z univerze v Marburgu/Lahn. Slovenski del 
ekipe sta dopolnjevala arheologa France Leben – Aci in Drago Svoljšak, študentje ljubljanske 
univerze in sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. 

Pomemben del projekta so bili tudi partnerji in sodelavci iz Združenih držav Amerike pod 
vodstvom profesorja Stephena Foltynia (na tej sliki jih ni), kakor tudi številni strokovnjaki iz 
pomembnih evropskih arheoloških ustanov, ki so prihajali po nove izkušnje in spoznavanje bogate 
dediščine starejše železne dobe Dolenjske. Med njimi so bile tudi skupine študentov iz Padove, ki 
jih je pošiljala profesorica Giulia Fogolari, da bi osvojili zahtevno tehnologijo raziskav 
prazgodovinske naselbine.   

Izkopavanje v Stični je bilo do podrobnosti organizirano in po zaslugi dobrega dela stiških 
gimnazijcev na terenu ter gostoljubnih domačinov, ki so poskrbeli za prehrano in prenočevanje 
strokovne ekipe, pravi mednarodni arheološki študijski tabor in prvi na Slovenskem. Zaradi vsega 
tega in imenitnih grobnih pridatkov iz gomil pod vznožjem gradišča so Stična, stiški Cvinger in 
grobovi pri Gomilarju, na Viru, v Hrastovi hosti in drugje, po zaslugi številnih objav v strokovni 
literaturi eden najpomembnejših evropskih najdišč starejše železne dobe.  

 

 

 

Fotografija 2: Strokovna ekipa arheološkega izkopavanja v Stični poleti leta 1969. 
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Intervju: 

Z NAMI SO BILI NEKDANJI KOPAČI NA STIŠKEM ARHEOLOŠKEM 

NAJDIŠČU: TONE CILENŠEK, ADRIAN KOPITAR, TOMAŽ PERKO IN 

JANEZ ZUPANČIČ  

 

 
 

Ekipa nekdanjih arheoloških kopačev:  
Janez Zupančič, Tomaž Perko, Adrijan Kopitar, Tone Cilenšek in Mitja Guštin 

 
 

Koliko ste bili stari, ko ste odkopavali gomile? 

Stari smo bili od 13 let naprej. 

 

Kakšno se vam je takrat zdelo delo? Zakaj? 

Delo se nam je zdelo zoprno, ker se je začelo zgodaj in končalo pozno, mi pa smo radi zjutraj spali. 

 

Kaj ste si kupili za prvi zaslužek? 

Oh, kupil sem si ameriško »tankerco« – to je bila spalna vreča, ki sem si jo takrat močno želel in je 

bila zelo »in«. 

 

Kakšen se vam je zdel vodja odkopavanja? 

Vodja je bil zelo strog in zahteven, a smo ga imeli kljub temu radi. 
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Kam ste v tistih časih hodili na WC, glede na to, da je delo potekalo v gozdu? 

Hodili smo v koruzo, kasneje pa smo dobili WC na štrbunk. 

 

Ali ste to delo opravljali le zaradi denarja? 

Predvsem smo ga opravljali zaradi denarja, da smo si lahko kupili knjige za v šolo ali kaj drugega. 

Zaslužek je bil namreč pri tem delu zelo dober za tiste čase. 

 

Kaj so o tem menili vaši starši? 

Bili so veseli, saj jim nismo pili živcev, hkrati pa smo služili svoj denar. 

 

Ste zaradi dela dobili kakšne poškodbe? 

Ja, zelo pogosto smo dobili žulje. Če si jih dobil, si si roke na debelo povil in kopal naprej. Bilo pa je 

odvisno tudi od tega, katero orodje si imel – kakšno zelo staro, napol uporabno, ti je hitro naredilo 

krvave žulje. Zato si na delo moral priti med prvimi, če si si želel izbrati dobro, novejše orodje. 

 

Kaj ste najbolj sovražili pri dnevih kopanja? 

Najbolj sem sovražil bujenje, saj nas je vodja budil s pesmijo »If I were a carpenter«.  

 

Kaj ste si najbolj zapomnili? 

Kako je potekalo življenje v časih, ko je bilo vse bolj strogo. 

 

Ali je kdo kdaj kradel izkopanine? 

Ne, saj smo takoj, ko smo začutili nekaj trdega, poklicali glavne arheologe. 

 

Kaj ste naredili, če je deževalo? 

Če je deževalo, smo si iz polivinila naredili zaščito ali pa sploh nismo kopali oziroma smo z 

izkopavanjem zaključili. 

 

Kje ste dobili malico? 

Prinesli smo si jo sami. 

 

Kdo vam je prinesel vodo? 

Vodo nam je pripeljal gospod Stane Gabrovec, ki je bil vodja odkopavanja.  

 

Kdaj ste imeli odmore? 

Odmor smo si vzeli sami, ko v bližini ni bilo vodje. 

 

Kdaj ste prihajali na odkopavanje?  

Prihajali smo zgodaj zjutraj, še pred zoro, odhajali pa smo pozno zvečer. 

 

Koliko časa ste kopali eno gomilo?  

Kopali smo jo eno do dve leti. 

 

Ali ste kopali med šolskim letom? 

Ne, kopali smo med poletnimi počitnicami in takrat je bilo zelo vroče. 

 

Če bi imeli možnost odkopavati nove gomile, ali bi to storili? 

Da, to bi storili z veseljem. 

 

Ali mislite, da so še kakšne gomile, ki bi se jih dalo odkopati? 

Menimo, da so. 

 

Gospod Tone Cilenšek pa nam je povedal tudi zgodbo … 

Ko smo med počitnicami odkopavali gomile, nas je poleg vodje nadzirala tudi študentka 
arheologije. Tudi sama je kopala z nami in si močno želela, da bi odkopala izkopanino, saj bi dobila 
nagrado. Ko smo že vsi odšli na malico, je ona še vedno kopala. Nihče je ni preveč maral, saj je bila 
zelo ukazovalna in preveč samozavestna. Zato smo ji nekega dne v zemljo podtaknili piščančjo 
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kost. Kmalu za tem, ko se je vrnila na delo, jo je tudi odkopala in vsa napihnjena nam jo je 
razkazovala. Ko jo je pokazala vodji odkopavanja, jo je sramotno okregal, saj je mislil, da se 
norčuje. Naslednji dan je na odkopavanje ni bilo … prišla ni nikoli več.  

Ajša Hodžić, Pia Zupančič in Brina Ravbar, 6. b, in Tina Omahen, 6. c 

Mentorica: Andreja Robek Perpar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajša Hodžić in Dominik Pekeč, 6. b, Tina Omahen, 6. c, in Brina Ravbar, 6. b,  
so s kopači, Adrijanom Kopitarjem, Tomažem Perkom, Tonetom Cilenškom in  

Janezom Zupančičem, opravili intervju.  
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Intervju: 

REBEKA OVEN,  

nekdanja učenka OŠ Stična,  

ki jo zanima preteklost 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    

                                                                             Rebeka Oven 

 
 

Kdaj ste v sebi začutili željo, da bi radi postali arheologinja? 

Na začetku srednje šole, ko sem imela prvič priložnost delati na izkopavanjih. 

 

Ali ste že kot osnovnošolka imeli radi zgodovino? 

Da. 

 

Katero fakulteto ste obiskovali? Ali je študij arheologije težak? 

Obiskujem Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Zame sam študij ni težak, verjetno zato, ker me študij 

arheologije zelo zanima. 

 

Katere predmete ste poslušali na fakulteti?  

Na fakulteti sem poslušala različne predmete, kot so arheološka metodologija, rimska arheologija, 

klasična arheologija, arheologija mlajših obdobij, arheologija za javnost, epigrafika, arheološka 

geofizika, analiza materialov ... 

 

Kje ste izkopavali v okviru študijskih vaj?   

V okviru študijske prakse sem izkopavala na Polju pri Vodicah in Mali Triglavci. 

 

Katero področje vas najbolj zanima?  

Najbolj me zanimata rimska arheologija in klasična arheologija. 

 

Ali ste svoj študij že zaključili? Če ste ga že zaključili; kakšna je bila tema Vašega diplomskega 

dela?  

Prvi del študija sem že zaključila. Naslov diplomskega dela je »Pogrebni običaji zgodnjekrščanskih 
skupnosti v luči ikonografije in nagrobnih napisov«. 
 

Kje se lahko zaposliš kot arheolog? Ali je težko dobiti zaposlitev? 

Zaposliš se lahko v muzejih, zavodih za varstvo kulturne dediščine in drugih kulturnih ustanovah. 

V javnih službah na področju kulture, dediščine in turizma. Ker študija še nisem dokončala, o tem, 

ali je lahko dobiti službo, ne morem govoriti.  Z opazovanjem starejših študentov pa mislim, da 

zaposlitve ni prav lahko dobiti. 

 

Kaj pravzaprav počne arheolog? 

Delo v arheologiji je raznovrstno, poteka tako v pisarni kot na terenu. Arheolog preučuje 

materialne ostanke iz preteklosti (stavbe, ruševine, keramiko, orodje, orožje). Sodeluje pri 

terenskih (izkopavanje, beleženje podatkov, fotografiranje, izvajanje meritev) in poterenskih 

raziskavah (določanje starosti, shranjevanje predmetov). Arheolog lahko sodeluje tudi pri projektih 

evidentiranja, vrednotenja, varovanja in predstavljanja kulturne dediščine. 
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Katere pripomočke uporablja arheolog pri svojem delu? 

Pri delu uporabljamo zapiske, računalnik, fotoaparat in različna orodja, s katerimi si pomagamo 

pri izkopavanjih (motika, lopata, samokolnica, vedra, strgalka, WHS-ka, včasih pa posežemo tudi 

po drobnem orodju). 

 

Ali je delo arheologa naporno? Katere so prednosti in katere slabosti dela arheologa? 

Odvisno od delovnih razmer. Kadar se dela na terenu, lahko arheologa spremljajo neugodne 

vremenske razmere (mraz, vročina, dež). Prednost je vsekakor zelo pestro in zanimivo delo.  

 

Ali raziskujete samo v Sloveniji ali Vas pot kdaj zanese tudi v tujino? 

Moje delo je omejeno samo na Slovenijo. 

 

Ali slovenski arheologi sodelujete tudi s tujimi arheologi? 

Da. 

 

Kakšni so Vaši vtisi o našem prazgodovinskem dnevu? 

Prazgodovinski dan je bil zelo lepo in kvalitetno izpeljan. Vidno je bilo, da je bilo vloženega veliko 

truda in energije, kar se je na koncu dneva tudi pokazalo.  

 

Kaj ste počeli na ta dan? 

Na stari šoli v Stični sem imela kratko predavanje na temo obrtništva v železni dobi.  

 

Ali ste tudi sami izvedeli kaj novega, zanimivega? 

Da, da so imeli gumbki, ki so verjetno krasili nošo ženske iz groba 27, premer od 6 do 7 mm. 

 

Komu priporočate, da gre študirat za arheologa? 

Tistemu, ki ga zanima preteklost in ima rad razgiban, pester vsakdan. 

 

 

Novinarska ekipa z mentorico Natašo Rebec Lukšič 

 

Intervju: 

TATJANA KORDIŠ:  

Virsko mesto je neizkoriščen turistični potencial 

 

Na prazgodovinskem dnevu smo imele novinarke priložnost govoriti z gospo Tatjano Kordiš, ki si je 

po ogledu obzidja vzela čas za naša vprašanja, ki jih je bilo kar nekaj. 

Najprej nas je zanimalo, zakaj se upokojena učiteljica biologije zanima za zgodovino, saj je tudi 

sama povedala, da se ji zgodovina v šoli ni zdela preveč zanimiva. Povedala nam je, da se ji zdi 

pomembno vedeti veliko o kraju, kjer živimo, še posebej, če ima kraj tako bogato zgodovino, kot jo 

ima Vir. 

Sama je podatke o obdobju železne dobe v tem kraju dobila iz raznih knjig iz Narodnega muzeja 

Slovenije in od arheologov ter drugih strokovnjakov, ki so na tem mestu opravljali izkopavanja. 

Seveda so nas omenjena izkopavanja zanimala, zato smo gospo o tem tudi povprašale. Sama pri 

izkopavanjih ni bila prisotna, se je pa veliko pogovarjala z arheologi, ki so bili tu. Prva izkopavanja 

je še pred 1. svetovno vojno opravila vojvodinja Mecklenburška, ki je raziskovala gomile, njene 

najdbe pa so danes celo v ZDA. Za njo je prva moderna izkopavanja opravil dr. Jože Kastelic, za 

njim pa še ostali strokovnjaki. Danes na tem mestu arheološka izkopavanja ne potekajo več, saj so 

zelo draga in zahtevna, poleg tega pa je območje v zasebni lasti. 

Nato nam je pripovedovala o življenju ljudi v železni dobi na tem kraju. Mesto je bilo v tistih časih 

namreč eno največjih in najbogatejših daleč naokrog. Ljudje so bili samooskrbni, sami so 
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pridelovali železo, poleg tega pa so imeli poseben način pokopavanja mrtvih, in sicer v gomile, ki 

jih je v okolici veliko. Zakaj pa je to mesto, ki je bilo tako uspešno, sploh propadlo? Po 

pripovedovanju gospe Kordiš naj bi se to zgodilo zato, ker so ljudje izgubljali navdih za 

ustvarjalnost in napredek, poleg tega pa so jih ogrožali Rimljani, ki so začeli širiti imperij. 

Po vsem kar smo novinarke izvedele, smo ugotovile, da je to mesto izjemnega pomena za naš kraj 

in da ima velik turistični potencial, ki pa ga na žalost ne izkoriščamo dovolj. Tudi gospa Kordiš se 

je s tem strinjala in po njenem mnenju bi ravno mladi morali več narediti za prepoznavnost tega 

kraja, ki se mu posveča premalo pozornosti. 

Za konec nas je še zanimalo, če bi tudi ona sama kdaj napisala kakšno knjigo ali pa kakšno drugo 

delo o zgodovini tega kraja, z vsem tem znanjem, ki ga ima. Njeno mnenje je, da tega ne bi zmogla, 

saj je le ljubiteljica tega mesta, seveda pa vedno rada pomaga in odgovori na vprašanja tistih, ki jih 

to obdobje zanima, in sicer preko spletne strani e-sticna, ki jo sama tudi ureja. 

Gospe Kordiš smo zelo hvaležne za njen čas in odgovore! 

 

Nataša Lukić, 9. b 

Mentorica: Nataša Rebec Lukšič 

 

 

Gospa Tatjana Kordiš se je s pustolovskimi skupinami podala na obhod  
po ostankih virskega obzidja. 
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GOSTILI SMO AKADEMSKEGA SLIKARJA 

TOMAŽA PERKA 

 

Tomaž Perko velja za enega najboljših slovenskih portretistov in za 
enega redkih slikarjev, ki živi od svojega slikanja. Pred časom je v 
intervjuju za slovenski časnik dejal, da »ima slika smisel, če jo kdo 
pogleda in se ob tem morda kaj vpraša«. Ivančani Tomaža Perka 
poznajo po poslikavah ivanške cerkve. 

S slikarjem se je pogovarjala devetošolka Manca. Pogovor je povzela v 
zanimivem razmišljanju. 

 

                                                                                                                             Tomaž Perko 

Vedno sem bila oseba, ki se je veselila zanimivih naključij, saj ta v tebi nekako zmeraj povzročijo 

nek dvom in te postavijo v situacijo, ko se sprašuješ, ali obstaja neka sila, ki se v tistem trenutku 

šali s teboj. 

Zagotovo ste tudi vi že kdaj bili v kakšni podobni situaciji. Meni, na primer, se je to zgodilo, ko smo 

se učenci Osnovne šole Stična na prvo aprilsko soboto, kot se sicer radi pošalimo, resno posvečali 

pomembnim zgodovinskim krajem, ki so čisto blizu nas, in obujali spomine življenja prebivalcev 

Virskega mesta. Poleg arheologov, novinarjev in raznoraznih drugih umetnikov ter drugih 

ljubiteljev zgodovine nas je na Grofiji obiskal tudi slikar Tomaž Perko. 

Ko sem izvedela, da je med nami tak izjemen umetnik, je v meni narastlo vznemirjenje – gospoda 

namreč že dolgo časa občudujem. Prva misel, ki mi je padla na pamet, je bila: »Tega človeka 

moram spoznati.« 

Tomaž Perko je tipičen umetnik – roko mi je stisnil nekako živčno, skoraj nesamozavestno. Med 

pogovorom z njim sem ugotovila, kako skromen je, ne glede na svoj talent, in kako resnično ljubi 

umetnost. 

Rodil se je leta 1947 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisal na Akademijo za likovno 

umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1971 diplomiral iz slikarstva. Od leta 1981 živi in ustvarja ob 

Cerkniškem jezeru. Dela je razstavljal v presenetljivem številu držav in zanje dobil tudi številne 

nagrade in priznanja. 

Slikarstvo ga je zanimalo že od ranega otroštva, saj je bil njegov oče, Lojze Perko, znan slovenski 

slikar. 

Na vprašanje, ali mu je všeč moderna umetnost, je odgovoril s precej iskrenim odgovorom. Rekel je, 

da je v moderni umetnosti precej priložnosti za »blefiranje« in da sam ni njen prevelik oboževalec. 

Marsikdo si namreč preveč razbija glavo v poskusu, da bi ugotovil, kaj se je dogajalo v glavi 

umetnika in kaj nam je poskušal sporočiti. 

Gospod je vsekakor privrženec klasične umetnosti. Osebno ga najbolj pritegne holandska 

umetnost, bolj specifično Rembrandt, saj so tamkajšnji umetniki res znali v svojo umetnost ujeti 

dušo. 

Ob najinem slovesu sem se počutila vznemirjeno in veselo, da so med nami še vedno ljudje, ki na 

tak način spoštujejo umetnost.  

 

Manca Kepa, 9. a  

Mentorica: Nataša Rebec Lukšič 
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Tomaž Perko je takole – s stojo na glavi – presenetil petošolce. 

 

BILO NAM JE LEPO … 

 

… bi lahko na kratko povzeli vtise, ki sta jih na prizorišču sobotnega dogajanja med udeleženci 

zbrali zagraški novinarki.  

 

 Na prazgodovinskem dnevu mi je zelo zabavno. 

 Prazgodovinski dan je zanimiv, ker izdelujemo ogrlice. 

 Za kneginjo Virno izdelujemo ogrlice in upam, da ji bodo všeč. 

 Uživam, ko na kovino rišem lepe vzorce. 

 Danes mi je zelo zabavno. 

 Najprej sem bil jezen, ker sem moral peš na Grofijo. Potem pa je bilo dobro. 

 Prišli so tudi s televizije in snemali. 

 Zjutraj me je zeblo in tudi ko smo hodili na Grofijo, se nisem ogrel. 

 Ni mi bilo všeč, ker nam učiteljica ni pustila igrati se na igralih. 

 Danes sem izvedel veliko novega o arheoloških izkopavanjih.  

 Komaj čakam, da doma povem, kaj sem počela. 

 Ko sem v roki držala predmete, ki nam jih je pokazal starejši arheolog, sem bila presenečena, 
da se dotikam stvari, ki so jih pred toliko leti uporabljali ljudje, ki so tu živeli. 

 Zjutraj mi je šlo na smeh, ko sem videl kneginjo in sploh nisem vedel, kdo je to. Na koncu so jo 
lepo oblekli v zlato in sem izvedel, da je pred davnimi leti živela tu. 

 Ne vem, kako je možno ugotoviti, koliko so stare reči, ki jih arheologi izkopljejo. 

 Vmes mi je bilo malo dolgčas, ker sem hitro naredil posodo iz gline, potem pa je bilo dobro, ko je 
na koncu prišla kneginja. 
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 Zanimivo mi je bilo, ko nam je arheolog pokazal stare predmete, zraven pa so bile še karte za 
tarok. 

 Tudi jaz bi rad izkopaval stare predmete. 

 Najbolj zanimivo mi je bilo, ko smo čakali, kaj bomo odkrili v zemlji. 

 Škoda, ker nisem mogel poskusiti z detektorjem še jaz. 

 Všeč mi je bilo, da smo zjutraj dobili malico za na pot, potem pa še kosilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepogrešljivi pomočniki:  
Mateja Mak, Damjana Rijavec in 
Jože Bonifer so vsem 
udeležencem postregli  

                    s kosilom. 
 

 Še nikoli si nisem izdelal loka. To mi je bilo zelo všeč. 

 Hoje po vrvi me je bilo najprej strah, potem mi je pa kar šlo. 

 Všeč mi je bilo, ker so druge skupine kneginji naredile tako lepo obleko.  

 Če bo drugo leto spet kaj takega, se bova obe prijavili.  

 Všeč mi je bilo, da sem ustvarjal z glino.  

 Prazgodovinski dan mi je bil zelo zanimiv, sploh izdelovanje izdelkov.  

 Zabaval sem se, ko smo izdelovali loke in kopja in z detektorjem iskali kovine in skriti zaklad.  

 Všeč mi je bila hoja po vrvi.  

 Uživala sva, ker sva bila v naravi. 

 Všeč mi je bilo to, da smo reševali naloge in uganke, da smo hodili po vrvi in iskali zakopane 
premete.  

 Uživala sem pri izdelovanju lončenih izdelkov. Všeč mi je bilo to, da sem se lahko med delom 
družila s prijateljicami.  

 

 
Nina Jernejčič in Maja Jernejčič, 6. Z 

Mentorica: Nataša Rebec Lukšič 
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MOBILNA FOTOGRAFSKA EKIPA 

 

Razpršenost delavnic na več lokacijah je spodbudila idejo o drugačnem načinu zbiranja 

fotografskega materiala. Učenca Marko Posavec in Rok Horvat ter knjižničar Kristijan Rešetič smo 

fotografirali dogajanje na delavnicah, ki so na različnih lokacijah potekale istočasno. Da bi zajeli 

vse dogajanje, smo krožili na kolesih od ene delavnice do druge. Tak podvig ne bi bil možen, če ne 

bi imeli koles, saj so bile razdalje med lokacijami prevelike, da bi jih premagovali peš. Že v začetku 

je bilo dogovorjeno, da se zadolži skupina, ki bo zbirala utrinke s terena ter jih skupaj s 

fotografskim materialom ostalih udeležencev arhivirala na šolskem računalniku. Glede na 

razpored delavnic je bil narejen načrt poti, ki je prednost dajal bližnjicam in neprometnim potem.  

Mentor: Kristijan Rešetič 

 

Mobilna terenska ekipa je na kolesih prevozila kar nekaj kilometrov.  
Na zgornji fotografiji je mentor Kristijan Rešetič z Rokom Horvatom, 9. b,  

na spodnji pa z Markom Posavcem, 9. c.  
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PRIPRAVE NA PRAZGODOVINSKI 

DAN … 
 

… so na šoli potekale že ves mesec pred dogodkom. 
 

BRALNI KOTIČEK V  

ŠOLSKI KNJIŽNICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Maša Omahen, Lana Benčan,  
                                                                                                                  Nataša Lukić in Elizabeta Valič, 9. b 

 

 

 

ŽELEZNA DOBA 

NA 

SLOVENSKEM, 

PANO V 

KNJIŽNICI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

IZDELAVA KUVERT IN ŠKATEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ajša Hodžić, 6. b                                                                 Lejla Ekić, 6. b 
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UČENKE IN UČENCI OPB IZ 3. A PRI RISANJU FRIZEV NA SITULE IN IZDELAVI 

TER BARVANJU KROGLIC ZA OGRLICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristna Gajić, Arsa Shatri, Alja in Vid Alibegović, Nika Mejak, Naja Kavšek in Sara Skubic, 3. a 

 

 
PRIPRAVA BAKRENIH TRAKOV ZA ZAPESTNICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                         Erik Pevc, 6. a 
 

 
 

Obleko in naglavno pokrivalo je sešila učiteljica 

Katja Bizjak, blago zanju pa je podarila gospa 

Irena Rogelj, šivilja iz Gabrja pri Stični (Janez 

Rogelj, s. p.). 

 

 

Darilca za goste so bila izvirna ideja učiteljice 

Zdenke Ograjšek. Lepo okrašene kozarce je 

napolnila s čajno mešanico iz zelišč, pridelanih 

na šolskem vrtu, ki je nastal kot del projekta 

ERASMUS+. 

 

 
 
                                                                                     
 

Zbrali: Mojca Hrvatin in Branka Lah   
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KAJ SO O KNEGINJI VIRNI ZAPISALI ARHEOLOGI? 

 

Kneginja je bila pokopana v gomili št. 48, v grobu z oznako 27, ki se v arheološki dokumentaciji 

zaradi bogatih in edinstvenih pridatkov vodi pod nazivom »ženski knežji grob«. Po navedbah 

Teržanove (Gabrovec 2008) je eden najbogatejših halštatskih grobov na območju jugovzhodnega 

predalpskega prostora.  

 

 
Na zgornji in spodnji fotografiji je gomila št. 48 v dveh različnih pogledih.  

V njej je bila pokopana stiška kneginja.  
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Ženski knežji grob  
št. 27 v gomili št. 48  
ob izkopu leta 1952  
(Gabrovec 2006). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamnito kritje groba št. 
27, na katerega je 
naletela  
ekipa arheologov pod 
vodstvom Jožeta 
Kastelica  
(Gabrovec 2006). 

 

 
Antropološka analiza skeleta je pokazala starost pokojnice od 18 do 25 let.  

Čas pokopa je ocenjen na 700 do 650 let pr. n. št. 

Po pridatkih sodeč je bila pripadnica najvišjega sloja, stan poročene ženske, matere, gospodarice, 

prve žene. Morda kneginja, zaradi kultno-religioznih pridatkov celo svečenica. 
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Gomila št. 48 z značilnim krožnim tlorisom. Z rdečim pravokotnikom  
je označena lega groba stiške kneginje (Gabrovec 2008). 

 
Pokojnica je bila pokopana v prvem krogu med najstarejšimi pokopi.  

V bližini groba št. 27 je bil v istem obdobju pokopan moški v »knežjem grobu« št. 72, prav tako 

izjemen po pridatkih, kar napeljuje na domnevo, da sta bila pokojnika ožja družinska člana (mož in 

žena ali oče in hči).  

V grobu št. 43 so našli podobne zlate aplike kot v knežjem grobu. Ponuja se možnost, da je bila 

ugotovljeno mlajša pokojnica iz groba št. 43 potomka kneginje.  
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Lega pridatkov v grobu je bila standardna:  

predmeti so bili položeni na mesto siceršnje noše.  

         
Mesta najdb predmetov v ženskem knežjem grobu 
prikazuje risba na desni strani (Gabrovec 2006). 
 

Legenda: 

1–2, 9–16: elementi iz zlatega diadema  

                 (usločen trak, aplike) 

3–5, 6–8: v šestih fragmentih ohranjena dva  

               trakova, prevlečena z zlato folijo,  

               verjetno našita na podaljšek  

               naglavnega pokrivala 

40, 41: dragoceni bronasti narokvici 

42, 47: trije pari bronastih zapestnic   

48–58: enajst bronastih nanožnic 

61, 62: bronasti gumbki, verjetno našitki z oblačila  

82: latvica 

83–85: trije ciboriji 

 

Na risbi so vidne tudi ogrlice okoli vratu  in na prsih 

položene fibule (brez številke). 

 

 

 

 

 

 

 
Latvica črne barve, visoka 6 cm, na risbi št. 82. 

 

 

 
Tri črne lončene obredne posode (ciboriji), visoke 30 do 
32 cm, so ležale ob pokojničinih nogah (št. 83, 84, 85). 
Okrašene so bile s poševnimi črtami, cikcak vzorcem 
oziroma spiralo in vtisnjenimi pikami (Gabrovec 2006). 
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RAZKOŠJE KNEGINJINEGA OBLAČILA IN ZLATEGA 

OKRASJA   

 

Več tisočim drobnim bronastim gumbkom, sprijetim s pátino v skupke, ki so jih izkopavalci našli v 

ženskem knežjem grobu, so arheologi namenili posebno pozornost. Iz skupkov so prepoznali 

okraske v obliki triperesnih deteljic, trikotnikov, rozet in trakov, ki so nekoč krasili kneginjino 

oblačilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijeti skupki gumbkov, ki so jih našli v grobu, nakazujejo vzorce oziroma  
razporeditve gumbkov, prišitih na kneginjino oblačilo (Gabrovec 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med pridatki v knežjem grobu so bili v zlate lističe uviti okraski v obliki trakov, jagod in ploščic, ki 
so sestavljali kneginjin naglavni okras – diadem. Zlata trakova sta bila našita na dolgo naglavno 
pokrivalo (Fotografija: Križ 2000). 
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Zlat diadem  

(Gabrovec 
2008). 

 

Osrednja, v zlat listič uvita ploščica v diademu, je v obliki puščice oziroma drevesa. Na obeh 

straneh jo obdajata ploščici v obliki trikotnika, sledi oblika štiriperesne deteljice ali rozete, nato še 

en trikotnik, niz pa zaključuje triperesna deteljica. Ploščice so okrašene z vtisnjenimi krogi in 

iztolčenimi bunčicami.  

Ploščica v obliki puščice/drevesa in tista v obliki štiriperesne 

deteljice ali rozete iz groba stiške kneginje sta edina 

ohranjena primerka na Dolenjskem.   

Bronaste gumbke in zlato okrasje iz kneginjinega groba sta 

proučili arheologinji Biba Teržan in Anja Hellmuth, izsledke 

pa objavili v stiški arheološki monografiji (Gabrovec 2008). Iz 

zbranih materialnih ostankov in primerjav najdb iz drugih 

evropskih železnodobnih središč sta izdelali zanimivo 

rekonstrukcijo oblačila, v katerem je bila kneginja pokopana. 

V grob so jo položili v razkošnem, bogato ornamentiranem 

oblačilu, pošitim z bronastimi gumbki in jantarnimi jagodami 

v borduri, v kateri so bili gumbki razporejeni v podobne vzorce 

kot na naglavnem pokrivalu (triperesne deteljice, večji in 

manjši trikotniki, rozete, proge/trakovi). Na glavi je imela 

neke vrste visoko avbo z zlatim diademom, ki so ga nosile le 

redke pripadnice vrha stiške oziroma dolenjske elite. Stiška 

kneginja se je zgledovala po skitskih aristokratinjah; podoben 

naglavni okras so našli v pokrajinah severno od Kavkaza. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Del pasne spone iz stiške gomile št. 55 z upodobitvijo  
likov v oblačilih z rombičnim vzorcem. Rombični vzorec  
pošitja blaga je bil v halštatskem obdobju pogost, kar  
kažejo tudi podobe na mnogih situlah (Gabrovec 2006).  
 
                                                                                                 
    
                                                                                           

                                                                                                   Rekonstrukcija oblačila stiške kneginje 
                                                                                                      (Hellmuth, v Gabrovec 2008). 
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KNEGINJIN OBROČAST NAKIT V ARHEOLOŠKIH SKICIRKAH 

 

V ženskih grobovih med pridatki posebej izstopa obročast nakit: uhani, lasni obročki, zapestnice, 

nanožnice, ovratnice in ogrlice. Vloga nakita ni bila le kitenje, temveč tudi označevanje odnosov ter 

položaja posameznice v skupnosti.  

V grobu št. 27 so arheologi izkopali bogato zbirko prestižnega nakita iz brona, jantarja in stekla.  

Spodaj prikazane risbe najdb sta objavila Gabrovec (2006) in Dular (2003).  

  

 

 

Bronasti sklenjeni zapestnici (v različnih pogledih), vodoravno nažlebljeni s cikcak vzorcem. 

 

 

 

 

 

 

Masivni bronasti zapestnici s presegajočima koncema, okrašeni s prečnimi vrezi in mrežastim 
vzorcem. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronasti zapestnici iz didaktične zbirke prof. dr. Mitje Guština, podobni zapestnicam, najdenim v 
kneginjinem grobu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronasti spiralno zviti zapestnici iz dvojne žice, okrašeni s poševnimi vrezi. 
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Bronasti manšetni narokvici iz petih trakov, okrašeni z iztolčenimi bunčicami, ki so jih nosile 
ženske na lakti ali nadlakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronaste narebrene in s snopi prečnih vrezov okrašene nanožnice, ki so jih nekoč  
nosili okoli gležnjev. 

 

Virjanke so nosile tudi steklen nakit. Iz peska so se naučili taliti stekleno pasto in iz nje oblikovati 

kroglice ter jih nizati na vrvice. Sprva so bile preprostih oblik in le modrikaste, sčasoma pa so z 

dodatki oksidov steklo obarvali. Steklen nakit je postal dragocenost in svojevrstno plačilno oziroma 

menjalno sredstvo, po katerem so spraševali trgovci iz oddaljenih krajev. 
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             V Virninem grobu je ležal vijček oziroma 
             vretence, tkalski pripomoček, izdelan iz  
             rumeno-zelenega stekla. Običajni vijčki so  
             bili izdelani iz manj žlahtnih snovi,  
             ponavadi iz gline. Arheologi sklepajo, da  
             steklen vijček kot pridatek izkazuje mesto  
             gospodarice, lahko pa simbolizira življenjsko  
             nit. 
              

 

 

 

 

 

 

Ogrlica iz več kot 3000 jagod iz belega,  
rumenega, rjavega, svetlo in temno  
modrega stekla (Gabrovec 2006). 
 
 
Nosili so tudi nakit iz jantarja, ki je po jantarni poti prihajal z obrežij Baltskega morja. V 

kneginjinem grobu so našli jantarne ogrlice, sestavljene iz jagod različnih oblik in velikosti 

(kroglaste, diskaste, kolutne, večkotne) (Gabrovec 2006).  
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FIBULE – NEKOČ CENJEN MODNI DODATEK  

 

Fibule so okrasne sponke za spenjanje oblačila in predstavljajo oblačilno kulturo nekega časa. V 

osnovi so podobne današnji varnostni zaponki. Pojavile so se že v bronasti dobi, njihova uporaba in 

umetelna izdelava pa se je razširila v starejši železni dobi. Izdelovali so jih iz brona ali drugih 

bakrovih zlitin, železa, srebra, zlata, ali v kombinaciji dveh kovin ter jih okraševali s poldragimi 

kamni, jantarnimi in steklenimi dodatki in obeski. Sprva so jih uporabljali le kot pripomoček za 

spenjanje oblačila, kasneje pa so postale pomemben, celo prestižen del nakita (S fibulo v fabulo 
2010).   

 

Med pridatki v kneginjinem grobu je bila po številu (vsaj 20) izjemna zbirka fibul; od iztekajoče se 

mode čolničastih fibul do pojava kačastih fibul, med njimi tudi posebej dragocene z jantarno in 

koščeno oblogo.  

 

 

 

 

                                                 čolničaste fibule 

 

 

 

 

                                            kačasti fibuli                                  fibula s koščeno in  

                                                                                                     jantarno oblogo 

 

Arheologi na najdišču naletijo na umazan, skrhan, rjast nakit. Muzejski restavratorji in 

konservatorji ga očistijo, nanizajo na vrvice in postavijo na ogled v muzejske vitrine. 

(Fotografije: Križ 2000 in 2013) 
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Nakit iz knežjega 
groba št. 27 v stiški 
gomili št. 48 
(Stopinje v preteklost 
2006).  

 

Pripravila:  

Mojca Hrvatin 
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VIRSKO MESTO V ARHEOLOŠKIH IN ZGODOVINSKIH 

PRESEŽKIH 

 

Večkrat zapisano misel, da je bilo Virsko 

mesto med najbolj imenitnimi centri 

dolenjske halštatske skupine, ponazorimo 

še z arheološkimi dejstvi. 

 

1. Virsko mesto je bilo z 21 hektari 

površine, 800 metri dolžine in 400 

metri širine največje železnodobno 

naselje na Dolenjskem, po številu 

gomil in količini najdenega prestižnega 

gradiva pa je na drugem mestu, za 

Vinjim Vrhom oziroma Magdalensko 

goro. Po oceni Staneta Gabrovca je bilo 

večje kot Rim ob ustanovitvi leta 753 

pr. n. št. in večje od legendarne Troje 

(Guštin, ustni vir). 

                                                                                       Arheološka karta Stične (Gabrovec 1994) 

2. Glede na obseg gospodarskega zaledja 

in količino bogatih grobnih pridatkov 

je bilo po arheoloških kriterijih 

najpomembnejše železnodobno 

središče Dolenjske, a ne v smislu 

regionalnega središča, ki bi po moči 

nadvladalo nad drugimi. 

 

3. Povsem svojstven način gradnje 

obzidja okoli Virskega mesta – 

kamnito lice, leseni oporniki in 

ilovnato-kamena polnitev – je v 

arheološki literaturi dobil ime  

     »stiški tip obzidja«.                                                   
 

                                                                             
                                                  
                                                                                             Lega stiškega Cvingerja (Gabrovec 1994) 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 
 

      Stiški tip obzidja 
      (Zakladi tisočletij 1999) 
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4. Ženski knežji grob št. 27 v gomili št. 48 spada med najbogatejše halštatske grobove na območju 

jugovzhodnega predalpskega sveta. Zlat diadem v bogati izvedbi in popolnosti presega doslej 

znane primerke v dolenjski skupnosti. Zlate ploščice v obliki puščice/drevesa in rozete oziroma 

štiriperesne deteljice so edini ohranjeni primerki na Dolenjskem in so razpoznavni znak stiške 

kneginje (Gabrovec 2008). 

 

 

 

 

 

     

           

 

Zlat diadem kneginje Virske 

 

5. Med grobnimi pridatki v gomili št. 48 so našli nekaj izjemnih predmetov: kovinsko konjsko 

opremo, ležečo na vrhu osrednjega groba, ter rdeče barvano in grafitirano keramiko z okrasom 

meandra. Oboje je uvoženo iz Italije, italski import pa je bil na začetku starejše železne dobe na 

Dolenjskem še redkost. Enkraten primer je tudi dvodelna skodelica s pokrovčki iz groba št. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Italska konjska oprema, keramika z meandrastim okrasom in dvodelna skodelica  

s pokrovčkom (Gabrovec 1994 in 2006; Dular 2003). 
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6. Proučevanja  

     Virskega mesta, ki jih 

     je opravil Joseph H. 

     Stratil in objavil leta 

     1827, veljajo za  

     najstarejši  

     strokovni opis  

     prazgodovinskega  

     naselja pri nas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratilov članek o 
stiških gomilah, 
objavljen v časniku 
Illyrisches Blatt  
leta 1827 
(Dular 2003). 

 

 

 

 

7. Prva sistematična in strokovna izkopavanja na Slovenskem so potekala na virskem gradišču in 

pripadajočih gomilah pod vodstvom priznanega arheologa Staneta Gabrovca v obdobju od leta 

1967 do 1974. 

8. Arheološke ostaline Virskega mesta in njihove interpretacije so dale prve iztočnice za 

rekonstrukcijo razvoja gradišč in materialne kulture dolenjskih železnodobnih skupnosti ter so 

pomembno prispevale k razumevanju halštatske poselitve v širšem evropskem prostoru. 

 

 

(Povzeto po: Gabrovec 1990 in Dular, Tecco Hvala 2007.) 

      

Zbrala: Mojca Hrvatin 
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KOLIKO ČASA SO VIRJANI GRADILI OBZIDJE? 

 

Veličino obzidja, ki je varovalo Virsko mesto v času starejše železne dobe, si danes težko 

predstavljamo. Glede na način gradnje je bilo stiško obzidje svojevrstna arhitekturna mojstrovina, 

ki je iz italskega okolja, od koder so prihajali mnogi kulturni vplivi na takratno Dolenjsko, ne 

poznamo. Prav tako gradnja obzidja po »stiškem modelu« na drugih srednjeevropskih 

železnodobnih gradiščih doslej še ni bila dokumentirana.  

Notranje in zunanje lice obzidja sta bila iz zloženih kamnitih blokov brez malte. Tovrstnemu 

načinu gradnje pravimo »suhi zid«. Vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi lomljenci in ilovico. Zid 

je imel lesene opornike, ki so preprečevali izpadanje kamenja in nagibanje obzidja. Posebnost 

stiškega zidu je, da je bila nosilna konstrukcija kamnita, lesena pa le pomožna, medtem ko je bila 

praksa na drugih gradiščih obratna. Na zunanji strani je bil zemljen nasip, ponekod visok celo 4 m, 

ki je utrjeval temelje obzidja, hkrati pa oteževal dostop. Domnevajo se trije vhodi oziroma vrata v 

naselje (na vzhodu, jugu, zahodu).  

Ostanki obzidja v dolžini dobrih 2 km so skoraj v celoti vidni še danes v obliki nasipov, le na 

posameznih delih je zid prekinjen zaradi recentnih gradenj (poti, gospodarski objekti). 

Terenske raziskave so pokazale, da je obzidje nastalo hkrati z naseljem v sredini 8. stoletja pr. n. 

št., in sicer v »enem zamahu«, torej v celotnem obsegu naenkrat, kar je za tiste čase hvalevreden 

dosežek. To pomeni, da so ga Virjani zasnovali v sedanji velikosti in ga kasneje niso dograjevali, 

podaljševali, temveč le dvakrat obnovili na prvotnih temeljih. Ocenjujejo, da je bil širok od 2 do 3,5 

m. Zanj so porabili veliko količino lomljenega kamenja – več kot 1500 vagonov (Zakladi tisočletij 
1999).  

V arheološki literaturi pa zasledimo zanimiv »matematični izračun« časa gradnje obzidja okoli 

Virskega mesta, ki ga povzemam po Dular in Tecco Hvala (2007). Takole je zapisano v drobni 

opombi pod tekstom: 

»… človek lahko v 1 uri nalomi približno 330 kg površinskega kamenja, v istem času pa ga je 
zmožen prenesti en kilometer daleč le 50 kg. Na osnovi podatka, da je bilo nekoč obzidje Cvingerja 
debelo 2,2 m in visoko 3 m, reže med kamni pa so bile zapolnjene z ilovico, so za vsak meter 
porabili približno 10 ton kamnitega gradiva. Nadaljnji izračun pokaže, da je tekoči meter zidu 
zahteval 30 ur za lomljenje kamna in 200 ur za transport. Če k temu dodamo še 20 ur, ki so jih 
potrebovali za samo gradnjo, dobimo vsoto 250 ur, kar znaša pri celotni dolžini obzidja (1950 m) 
487.500 ur. Sedaj moramo upoštevati še število rok. Ob predpostavki, da je pri gradnji sodelovalo 
150 ljudi, kar je glede na velikost  grobišča nekako tretjina populacije, delali pa so po tri ure 
dnevno (ostali čas so porabili za druge dejavnosti), dobimo rezultat 1083 dni. Če upoštevamo še to, 
da je čez zimo delo štiri mesece mirovalo, potem so za postavitev zidu potrebovali štiri leta in pol. 
Ob večji angažiranosti se je lahko čas gradnje ustrezno skrajšal.« 

Bravo, virski arhitekti, gradbinci in tovorniki! Peš, brez dvigal, vozičkov, tovornjakov, z golimi 

rokami, brez vrtalnikov, razstreliv, krampov; z bronastimi sekirami, ki pa najbrž trdnim 

apnenčastim in dolomitnim blokom niso bile kos. Zato jih niso klesali, oblikovali in obdelovali z 

orodji. Spretni delavci so jih »… skrbno izbrali in spretno zložili, tako da so se na eni strani dobro 
vezali med seboj in na drugi dali dobro zlagati, da je bil zid skoraj pravilno navpičen« (Arheološka 
podoba Dolenjske 2009). 

Obzidje ni zmoglo kljubovati zobu časa. Od zadnje obnove so se ohranili le skromni ostanki, saj so 

domačini kamenje uporabili kot gradbeni material na svojih parcelah, precej kamnitih blokov pa je 

vzidanih v stene stiškega samostana (Zakladi tisočletij 1999). 

 

Pripravila: Mojca Hrvatin 
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Pokopani ostanki obzidja, ki ga je med arheološkimi raziskavami razkrila sonda 12 
(Gabrovec 1994). 

 

 
 

Del obzidja v sondi 17 
(Gabrovec 1994). 

 

 
 

              Pogled na zid v sondah 12 in 13 
                        (Gabrovec 1994). 
 

 



82 
 

 
 

Risarska ponazoritev gradnje zidu  
(http://www.gettyimages.com/photos/ironage?excludenudity=truemediatype=photography&phrase=iron%20).  
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GLINENO POSODO SO IZDELOVALI POKLICNI LONČARJI 
 

 

Izdelki iz žgane gline so med najštevilčnejšimi najdbami v železnodobnih naseljih in gomilah. Iz 

gline so izdelovali kuhinjsko, namizno in obredno posodo, posodo za prenašanje in shranjevanje 

živil, pijače, nakita, pripomočke za peko in kuho nad ognjiščem, za tkanje in metalurško dejavnost. 

Sprva so lončenino izdelovali ročno iz glinenih svitkov, kasneje pa z ročnim vretenom.                                                 

 

 

 

 

 

      Najdbi lončene posode 

 

                                                                                                                                                                                                          

   

 

Nakopano glino so pregnetli  

z vodo, da so izločili grobe delce 

in dobili gladko zmes. Zvaljali so 

jo v dolge svitke.  
 
 
(Aston, 2001) 

Glinene svitke so uvili v 

kroge, da so dobili želeno obliko 

posode. Stene posode  

so zgladili, da ne bi kasneje  

med žganjem popokale  

ali razpadle. 

 

Ko je glina otrdela, so jo  

zgladili s kosom blaga ali  

usnja. Gladko površino so okrasili 

z žigi, vrezi, gubami, kovinskimi 

lističi ali loščem. Nato so jo žgali 

na odprtem ognjišču ali v lončenih 

pečeh. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prazgodovinske civilizacije, zbirka 
Kako so živeli 
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(Gli Etruschi 2009) 

 

Doma izdelana kuhinjska posoda je bila preprosto oblikovana, obredna pa lepo okrašena in 

barvana. V Virskem mestu in  gomilah so našli posodje z enakimi vzorci, kar nakazuje, da so 

keramiko že »serijsko« izdelovali in da so prebivalci že poznali poklic lončarja. Nekaj primerov 

lončenine v virskih arheoloških najdiščih ima značilne sredozemske motive, kar dokazuje trgovske 

povezave dolenjske halštatske skupnosti z etruščansko Italijo in Grčijo. 

 

 
Manca Kepa, 9. a,  

izvirna poslikava keramike  
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                                                                                    lončena kuhinjska posoda  
                                                                                                                                             

 
                       
                            latvica 
 

 
 
          ciboriji, pogosti grobni pridatki                                   posoda za shranjevanje, pitos 
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                     prenosno ognjišče 
 
                                                                                                                    žare     

 
                                                                                                                   pekve, pokrov za 
                uteži in vretenca za statve                                              peko na odprtem ognjišču                                                                                                                  
                                                                              

 
               šobe za livarske peči                                     svitki – podstavki na ognjišču                             
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                                                                                            obredno posodje, kernos 
 
              narebren pokal  
 

 
 
          uvožene posode iz Grčije; skifosi in kelihi  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                uvožena keramika: apulski krater, italski vrč in kantaros 
 
 
(Fotografije: Arheološka podoba Dolenjske 2009 in Zakladi tisočletij 1999).  

  
                                                                                                 Pripravila: Mojca Hrvatin     
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SLOVARČEK POJMOV 

 

arheolog – raziskovalec preteklosti, starinoslovec 

arheologija – veda, ki na osnovi izkopanin proučuje življenje in kulturo starih ljudstev 

artefakt – ročno izdelano orodje, orožje iz prazgodovine; nekovinski izdelek iz kamna, kosti 

blago – izdelek ali pridelek, namenjen menjavi ali prodaji  

ciborij – lončena posoda, navadno s pokrovom, na profilirano oblikovani nogi, povečini 

              barvana in slikana 

cista – valjasto oblikovana kovinska posoda, običajno narebrena 

cvinger – medzidje, odprt prostor med dvema obzidjema, namenjen obrambi  

Cvinger nad Virom pri Stični je poimenovan po ledinskem imenu »Cvinger« in se nanaša    
na tamkajšnje prazgodovinsko utrjeno naselje.   

detektor kovin – pripomoček za odkrivanje kovin 

diadem – naglavni ženski okras, navadno izdelan iz zlata 

fibula – okrasna sponka za zapenjanje oblačil 

friz – okrasni vodoravni pas, omejen na zgornji in spodnji strani, običajno figuralno 

         okrašen, ki se pojavlja na situlah 

gomila – večje, v tlorisu okroglo, nekaj metrov visoko kopasto nasutje zemlje, v katerega so  

              vkopani grobovi 

gomilno grobišče – grobišče, ki ga sestavlja večje število gomil 

gradišče – utrjena naselbina na vzpetini, zlasti iz prazgodovinskih časov 

grobni pridatek – predmet, ki so ga dali pokojniku v grob 

Hallstatt – arheološko najdišče v Avstriji z rudniki kamene soli, ki so jih izkoriščali že v  

                 prazgodovini   

halštatsko obdobje – starejša železna doba (8. do 4. stoletje pr. n. št.) 

inhumacija – skeletni pokop 

izdanek – iz: na dan izvleči; v besedilu je sinonim za arheološko ostalino 

jantar – okamenela smola iglavcev rumene in rjavkasto rdeče barve za izdelavo nakita,  

              znana predvsem z obal Baltskega morja 

kelih – obredna posoda, zožena proti podstavku 

keramika – izdelki iz žgane gline 

kantar(os) – pivski vrč z visoko zakrivljenimi ročaji 

kernos – obredna glinasta posoda, na katero so pritrjene manjše posodice, ki so povezane z  

              osrednjo posodo 

kneginja – plemkinja, pripadnica višjega sloja 

knez – halštatski veljak, vodja lokalne skupnosti, vojaški starešina, poglavar  

konservator – muzejski uslužbenec, ki raziskuje in vzdržuje kulturne spomenike             

krater, apulski – trebušast vrč za mešanje vina z vodo iz italijanske Apulije 

kremacija – upepeljevanje mrličev 

latensko obdobje – mlajša železna doba (4. do 1. stoletje pr. n. št.); nosilci kulture so Kelti 
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lice zidu – vidna ploskev obzidja na zunanji ali notranji strani 

nanožnica – okras za noge, navadno v obliki obroča 

narokvica – zapestnici podoben okrasni predmet, ki se nosi na lakti ali nadlakti 

nekropola – grobišče, večje pokopališče 

ostalina – predmet iz preteklosti, ki se je ohranil, tudi zapuščina, izdanek, prežitek 

pekva – na glavo obrnjen, skledi podoben pokrov iz žgane gline z masivnim ročajem na  

             vrhu; služila je pokrivanju hrane pri peki na kurišču 

pitos – velika lončena posoda za shranjevanje 

prazgodovina – obdobje v razvoju človeške družbe, iz katerega ni pisnih virov 

pridatek – predmet, ki so ga dali pokojniku v grob 

restavrator – muzejski uslužbenec, ki obnavlja, popravlja poškodovane starinske predmete 

situla – vedríca; kovinska posoda v obliki vedra, navadno okrašena z geometrijskimi,  

             rastlinskimi, živalskimi in človeškimi liki v pasovih  

situlska umetnost – okraševanje predmetov iz kovinskih dob s tolčenjem in vrezovanjem;  

                                tudi torevtika 

skelet – okostje 

skifos – pivski lonček z vodoravnima držajema na zgornjem robu 

sonda – v arheologiji prostor arheološkega izkopa; vrtina v tla za ugotavljanje stanja,  

             lastnosti, sestave tal  

starožitnost – predmeti iz stare materialne, družbene, duhovne kulture ljudstva; tudi  

                      daljna preteklost 

suhozidna tehnika – gradnja zidov brez maltnega veziva 

svitek – glinast obroč, ki so ga uporabljali kot podstavek za posode na kurišču 

točkalo – jeklen klin za označevanje točk na kovini 

torevt – izdelovalec tolčenega ali vrezanega okrasa na situlah; vrezovalec, cizelêr 

torevtika – umetniško oblikovanje kovin ali drugih materialov s tolčenjem okraskov v  

                  kovino 

vretence, vijček – glinast, kroglasto ali stožčasto oblikovan predmet z luknjico, uporabljan 

                            na preslici kot vztrajnik za predenje niti, redkeje kot utež na statvah za  

                            tkanje 

WHS – lopatka deltoidne oblike za odstranjevanje in strganje plasti 

           okoli najdbe 

železna doba – arheološki naziv za obdobje v razvoju človeštva, ko  

        so ljudje primarno uporabljali železo za izdelavo orodja in orožja  

        V Srednji Evropi se železna doba začne v 8. stoletju pr. n. št. in traja do prihoda  

        Rimljanov. Deli se na starejše (halštatsko) in mlajše (latensko) obdobje. 

 

Pripravila: Mojca Hrvatin 
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DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS 

ali 

KAKO JE VIRSKI KURIRČEK OZNANIL PRIHOD VIRNE V GOSTÉ 

 

Bosopeti fant, kuštravih las, Virče po imenu, krene z Virskega mesta, da sila 
važno vest ljudem tam doli pove.  

»Kam pa kam, sel Virski,« ga že na pragu Virskega mesta pobara dobrodušna 
gospa smejočih se lic. 

»Virna prihaja, povejte, brž povejte zanamcem, Virna, kneginja naša se 
vrača!« 

»Še preden luna jutri vzide, krajani naši vest na e-sticna bodo brali. Pa 
srečno, Virče!« mu odvrne urednica spletne strani e-sticna, gospa Tatjana 
Kordiš. Ko ura je polnoči, že objavo naredi.  

 

 

 

Mladenič ubere znano pot na jug, mimo kamnitega stebra z vklesanimi liki, 
ki jim ne ve pomena. Miljnik mu danes pravijo. Malce naprej, pred ugledno 
hišo, postane, potrka na tesno zapahnjena vrata in zakliče: »Gospodje, dediči 
naši, čujte, Virna prihaja, kneginja naša nas obišče!« Iz hiše ni bilo glasu.  
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Tam preko železne poti pa naš brzotek skozi priprte duri zasliši: »Hoj, Virče, 
pridi kasneje in prinesi nam sporočilo, kako ste gostili imenitno damo. 
Zavamci bodo v Klasju brali peripetije iz vašega mesta. Pa srečno, Virče!« 

 

Reportažo o dogajanju v Virskem mestu na prvo aprilsko soboto so za občinsko glasilo Klasje 

pripravili učenci in učitelji OŠ Stična. Uredništvo jo je objavilo v številki 3, aprila 2017. 

 

 

 

Od tod se dečko nameni v deželo, od koder prvo sonce nad Virsko mesto 
posije. »Čujte, sosedje z dolenjskih gradišč, Virna, kneginja naša prihaja v 
gosté!« 

»Postoj, mladenič, kaj slišimo prav? K vam pošljemo odposlance, časnikarje in 
snemalce. Dolenjski list besede napiše, Vaš kanal v slike premične ujame 
goste petične. Pa srečno, Virče!« 

 

Novinarka Dolenjskega lista, Janja Ambrožič, je v ponedeljek, 3. aprila 2017, novico o stiških 

šolarjih, ki so virsko kneginjo pričakali z vsemi častmi, objavila na spletni strani. V četrtek, 6. 

aprila 2017, pa je o Virskem mestu poročala tudi v tiskani izdaji časnika. 
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Televizija Vaš kanal je posnela prikupen prispevek o učencih, ki so v ustvarjalnicah izdelovali 

darove za Virno. Krajši izsek je pripravila novinarka Živa Zakšek v sredo, 5. aprila 2017, v rubriki 

»Novice«, daljšo reportažo pa so v program umestili v torek, 9. maja 2017, v oddajo »Dolenjski 

obzornik«.    

     

                                         
 
 
 

 

 

 

 

                                            Novinarka in snemalec  
                                            TV ekipe Vaš kanal  
                                            na terenu 
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Pa se virski kurirček za soncem odpravi v kraje, kjer sonce svojo dnevno pot 
končuje.  

»Sosedje ljubljanski, Virna se vrača, kneginja naša nas obišče!« zakliče pred 
hišo, kjer kip pastirčka s piščalko stoji. 

»Pobič z Dolenjske, poslušaj nas dobro! Takoj, ko zdani se, RTV k vam pošlje 
poročevalce. Pa srečno, Virče!« 

 

Jože Žura z Radia Slovenija je o prazgodovinskem dnevu na OŠ Stična poročal še isti dan, v oddaji 

»Danes do 13.00«. 

 

 

V hiši ob Dunajski cesti slišijo govor o kneginji Virski. Dunajsko cesto naš 
Virče dobro pozna. Tod mimo se v Hallstatt gre. Od vrat, kjer na tablici piše 
»Slovenske novice«, mož virskemu slu zakliče: »Dolgo bom zgodbo zapisal, 
brali jo bodo rojaki, ko sonce bo drugič po prvi aprilski soboti vstalo. Pa 
srečno, Virče!« 

V besedi in sliki ter z očitnim navdušenjem nad dogodkom je novinar Boris Dolničar objavil 

prispevek v Slovenskih novicah v ponedeljek, 3. aprila 2017.      
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Že proti jutru se Virče vrača domov. Tam, pred hišo modrosti, na robu 
gozdička, od koder je le še streljaj daleč do Virskega mesta, zórna mladina na 
kamnitem tlaku sedi. Že se Virče ogne bučne druščine, pa mimo 
prikolovratijo trije mladeniči s prečudnimi obeski okoli vratu. 

»Hej, hoj, Virče! Množica tam doli zbrana, odločena zaklade Virni je vrniti, jo 
v mestu vašem počastiti, mi trije pa nešteto fotk narediti! Da rodovi šolarjev 
za nami bodo videli obraz kneginjin neznani. Naj ti bo korak lahak, Virče!«  

 

Aktivnosti na vseh prizoriščih sobotnega druženja sta v objektiv ujela naša fotoreporterja Marko 

Posavec, 9. c, in Rok Horvat, 9. b, z mentorjem Kristijanom Rešetičem.  

 

 
 
 

 

 Pripravila: Mojca Hrvatin 
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PRVI  PRAZGODOVINSKI  DAN  NA  OŠ  STIČNA  JE 

SOUSTVARJALO  121  UDELEŽENCEV  

 

Datum 1. april 2017 

Koordinatorji 
Ingrid Boljka Štaudohar, Mojca Hrvatin, Branka Lah, Andrej 

Oberstar 

Mentorji 

ustvarjalnic 

Mateja Jere Grmek, Vesna Kovač, Maja Miklavčič, Sabina Miklavčič, 

Katarina Pajk, Barbara Polajžer, Nataša Rebec Lukšič, Kristijan 

Rešetič, Andreja Robek Perpar, Jasmina Selko, Uroš Šparl, Jasmina 

Tekavčič, Katja Tomažin, Nives Hribar (študentka zgodovine na 

študijski praksi) 

Stik z mediji Andrej Oberstar 

Zunanji sodelavci 

prof. Tatjana Kordiš (TD Stična), Rebeka Oven (absolventka 

arheologije), Sabina Velikonje (Muzej krščanstva na Slovenskem), 

Petra Volkar (Knjižnica Grosuplje, Izposojevališče Stična), Mauro 

Hrvatin (GIAM ZRC), Aljaž Hrvatin (absolvent arheologije),   ekipa 

kopačev: Tone Cilenšek, prof. dr. Mitja Guštin, Adrijan Kopitar, 

Tomaž Perko in dr. Janez Zupančič  

Malica in kosilo Jože Bonifer, Robi Hrast, Mateja Mak, Jožica Praznik 

Izdelava oblačila Katja Bizjak 

Izdelava darilc  Zdenka Ograjšek 

Oprema – mize in 

stoli 
Gasilsko društvo Stična, koordinacija Gregor Arko 

Priprava biltena Mojca Hrvatin, Branka Lah 

Lokacije 
Turistična kmetija Grofija, OŠ Stična, matična šola, PŠ Stična, Muzej 

krščanstva na Slovenskem, Knjižnica Grosuplje, Izposojevališče Stična 
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 ČASOVNICA 

 

7.30–7.40 
Zbor udeležencev na ploščadi pred športno dvorano OŠ Stična, razdelitev 

malice. 

7.40–7.50 
Virna se predstavi. Odhod učencev in učiteljev na Grofijo, tri pustolovske 

skupine z mentorji začno s pustolovščino. 

8.20–8.30 
Prihod na Turistično kmetijo Grofija. Virsko mesto ob informacijski tabli 

na muzejski hiši: prof. Tatjana Kordiš. 

8.30–9.30 Voden obhod po delu obzidja s prof. Tatjano Kordiš.  

9.30–9.45 Malica. 

9.45–10.00 Nagovor ravnatelja, Andreja Oberstarja in gostov. 

10.00–12.00 
Delo v ustvarjalnicah: lončarji, izdelovalci nakita in novinarji na Grofiji, 

pustolovci na terenu in PŠ Stična. 

11.30–12.15 
Prihod pustolovskih skupin na Grofijo. Voden obhod po delu obzidja s prof. 

Tatjano Kordiš za pustolovske skupine. 

12.00–12.45 Kosilo. 

12.30–13.00 Priprava poročil. 

13.00–13.30 
Predstavitev dela v ustvarjalnicah, razstava izdelkov in zaključek 

srečanja. 

13.30–14.00 Odhod z Grofije na matično šolo oziroma s starši domov. 
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ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 

Matična šola PŠ Zagradec PŠ Višnja Gora Skupaj 

70 10 5 85 

 

 SEZNAM UČENCEV PO RAZREDIH 

 Matična šola PŠ Zagradec PŠ Višnja Gora 

5. r. 

Žiga Mestnik 

Tonja Smole 

Enej Lesjak 

Andraž Grbac 

David Mavec 

Katarina Rogelj  

Jon Rijavec 

5. a 

   

Tian K. Terglav 

Nika Zupančič 

Pia Lebar 

Zala Žerovnik 

Nastja Zupančič 
 

5. V 

Zoja Klemen 

Ema Žnidaršič 

Jaša Mežek 

Tim Zupančič 

Aljaž Kavšek 

Miklavž Bitenc 

Matija Adamlje 

5. b 

Larisa Kutnar 

Uroš Valič 

Lea Kastelic 

Bert Cilenšek 

Lana P. Boršnar 

Vid Pajk 

5. c 

20    5  

 

6. r. 

Sara Jontes 

Lea B. Rijavec 

Lara Lekše 

Teja Zaletelj 

Uršula Černelč 

6. a 

Matic Maček 

Nika Prašnikar 

Mike Longar 

Peter Furlan 

Nina Jernejčič 

Sara Jernejčič 

6. Z   

Lejla Ekić 

Ana Pevec 

Jana Tratar 

Ula Regali 

Lina Sekirnik 

Julija Genorio 

Živa Batis 

Ajša Hodžić 

Pia Zupančič 

Brina Ravbar 

Dominik Pekeč 

6. b     
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Žak Šparl 

Nal Roš Omahen 

Vida Kovačič 

Neža Jerič 

Neža Marinčič 

Tinkara Zajc 

Jerneja Nograšek 

Ana Hauptman 

Nik Čandek 

Jure Humljan 

Žan Medved 

Urban Ulcej 

Tina Omahen 

6. c 

29  6    

 

7. r. 

Tilen Slapničar 

Aleksa Šarac 

Martina Lampret 

Larisa Mandelj 

Klara Korevec 

7. a 

Nadja Pavčič 

Tjaša Meglen 

Danica Koželj 

7. aZ   

Urška Mak 

Pika Vokal 

Lia Kamenšek 

Urška N. Čeferin 

Ela Cilenšek 

Milica Sekulić 

Pia Pajk 

Eva Krnc 

Larisa Zafran 

Lana Plevnik 

7. b 
Karin Žgajnar 

 
7. bZ   

15  4    

 

8. r. 
Daša Rogelj 8. b     

1      

 

9. r. 

Manca Kepa 9. a     

Lana Benčan 

Maša Omahen 

Elizabeta Valič 

Nataša Lukić 

9. b  

 

  

5      
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SEZNAM UDELEŽENCEV PO USTVARJALNICAH 

Ustvarjalnica/mentorice Učenci/-ke Razred 

 

 

 

 

 

 

 

LONČARJI 

 

 

 

 

 
Vesna Kovač, 

Maja Miklavčič, 

Jasmina Selko 
 

1. Enej Lesjak                  5. a 

2. Andraž Grbac               5. a 

3. David Mavec                5. a 

4. Katarina Rogelj           5. a 

5. Zoja Klemen                5. b 

6. Ema Žnidaršič              5. b 

7. Vid Pajk                       5. c 

8. Larisa Kutnar               5. c 

9. Uroš Valič                    5. c 

10. Lea Kastelic                 5. c 

11. Bert Cilenšek               5. c 

12. Lana Prijatelj Boršnar  5. c 

13. Tian Koražija Terglav   5. V 

14. Lejla Ekić                     6. b 

15. Tinkara Zajc                 6. c 

16. Vida Kovačič                6. c 

17. Neža Jerič                    6. c 

18. Neža Marinčič              6. c 

19. Nadja Pavčič              7. aZ 

20. Danica Koželj            7. aZ 

21. Tjaša Meglen             7. aZ 

Ustvarjalnica/mentorici Učenci/-ke Razred 

 

 

 

IZDELAVA  

NAKITA,  

ogrlice 

 
Katja Tomažin, 

Barbara Polajžer 

 

1. Pia Lebar                   5. V 

2. Živa Batis                  6. b 

3. Ana Pevec                 6. b 

4. Julija Genorio            6. b 

5. Jana Tratar                6. b 

6. Ula Regali                  6. b 

7. Lina Sekirnik             6. b 

8. Jerneja Nograšek      6. c 

9. Matic Maček              6. Z 
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10. Nika Prašnikar          6. Z 

11. Mike Longar              6.  Z 

12. Peter Furlan              6. Z 

13. Daša Rogelj               8. b 

Ustvarjalnica/mentorja Učenci/-ke Razred 

 

 

Rdeči 

 pustolovci

 

 

PO POTI  

POGUMA  

IN  

VZDRŽLJIVOSTI 

 

 
Ingrid Boljka Štaudohar, 

Uroš Šparl, 

Mauro in Aljaž Hrvatin 
(zunanja) 

1. Žiga Mestnik         5. a 

2. Tonja Smole          5. a 

3. Jon Rijavec           5. a 

4. Jaša Mežek           5. b 

5. Tim Zupančič        5. b 

6. Aljaž Kavšek         5. b 

7. Miklavž Bitenc       5. b 

8. Matija Adamlje      5. b 

9. Ana Hauptman      6. c 

10. Nik Čandek            6. c 

11. Jure Humljan         6. c 

12. Urban Ulcej           6. c 

13. Žan Medved           6. c 

14. Žak  Šparl               6. b 

15. Nal Roš Omahen   6. b 

Ustvarjalnica/mentorica Učenci/-ke Razred 

 

 

Modre  

 pustolovke

 

ZAKLAD  

STIŠKE  

KNEGINJE 

 

 
Branka Lah, 

Rebeka Oven 
(zunanja) 

 

1. Klara Korevec              7. a 

2. Martina Lampret          7. a 

3. Larisa Mandelj             7. a 

4. Eva Krnc                      7. b 

5. Pika Vokal                   7. b 

6. Lia Kamenšek              7. b 

7. Urška Novinc Čeferin  7. b 

8. Ela Cilenšek                 7. b 

9. Milica Sekulić              7. b 

10. Urška Mak                   7. b 

11. Pia Pajk                       7. b 
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Ustvarjalnica/mentorji Učenci/-ke Razred 

Zlate 

pustolovke 

PO POTI  

TRGOVINE, OBRTI, 

UMETNOSTI 
 

Sabina Miklavčič, 

Branka Lah, 

Katarina Pajk, 

Jasmina Tekavčič, 

Rebeka Oven (zunanja) 

1. Nika Zupančič             5. V 

2. Zala Žerovnik              5. V 

3. Nastja Zupančič          5. V 

4. Sara Jontes                 6. a 

5. Lea Bernetič Rijavec   6. a 

6. Lara Lekše                  6. a 

7. Teja Zaletelj                6. a 

8. Uršula Černelč             6. a 

Ustvarjalnica/mentorica Učenci/-ke Razred 

 

Novinarska  

ustvarjalnica 1 

 

ZGODOVINA 

ARHEOLOŠKIH 

IZKOPAVANJ 

 

 
Andreja Robek Perpar, 

Tone Cilenšek z ekipo 
(zunanji) 

1. Ajša Hodžić               6. b 

2. Pia Zupančič              6. b 

3. Brina Ravbar             6. b 

4. Dominik Pekeč          6. b 

5. Tina Omahen             6. c 

6. Tilen Slapničar          7. a 

7. Aleksa Šarac             7. a 

8. Larisa Zafran             7. b 

9. Lana Plevnik              7. b 

Ustvarjalnica/mentorica Učenci/-ke Razred 

 

Novinarska  

ustvarjalnica 2 

 

REPORTAŽE 

 

 
Nataša Rebec Lukšič 

1. Nina Jernejčič            6. Z 

2. Sara Jernejčič           6. Z 

3. Karin Žgajnar          7. bZ 

4. Manca Kepa               9. a 

5. Lana Benčan              9. b 

6. Maša Omahen            9. b 

7. Elizabeta Valič           9. b 

8. Nataša Lukić             9. b 

Ustvarjalnica/mentor Učenca Razred 

FOTOGRAFSKA 

DOKUMENTACIJA 
Kristijan Rešetič 

1. Marko Posavec 9. c 

2. Rok Horvat 9. b 

 

                                                                                                Zbrala: Mojca Hrvatin 
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ZAHVALA 

VSEM UDELEŽENCEM, KI SO VSAK PO SVOJIH MOČEH PRISPEVALI K IZVEDBI  

1. PRAZGODOVINSKEGA DNE NA OŠ STIČNA: 

 

85 učenkam in učencem, 

mentorjem in pomočnikom ustvarjalnic:  

Gregorju Arku, Katji Bizjak, Mateji Jere Grmek, Nives Hribar, Vesni Kovač,  

Maji Miklavčič, Sabini Miklavčič, Katarini Pajk, Barbari Polajžer, 

Nataši Rebec Lukšič, Zdenki Ograjšek, Kristijanu Rešetiču, Andreji Robek Perpar,  

Jasmini Selko, Urošu Šparlu, Jasmini Tekavčič, Katji Tomažin, 

tehničnim sodelavcem:  

Jožetu Boniferju, Robiju Hrastu, Mateji Mak, Jožici Praznik, 

gostom:  

Tonetu Cilenšku, Mitji Guštinu, Mauru in Aljažu Hrvatinu,  

Adrijanu Kopitarju, Tatjani Kordiš, Rebeki Oven, Tomažu Perku,  

Sabini Velikonje, Petri Volkar, Janezu Zupančiču, 

gostiteljicama: 

 Damjani Rijavec in Majdi Vrhovec, 

donatorjem: 

Šiviljstvu Rogelj iz Gabrja pri Stični,  

Gasilskemu društvu Stična, 

Narodnemu muzeju Slovenije, 

novinarjem medijskih hiš:  

Dolenjskega lista, Slovenskih novic, Vašega kanala in Radia Slovenija. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Čez dvanajst lun bomo  

o Virskem mestu pisali novo povest. 

Odstirali bomo sledi virskih železarjev. 

 


