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1. RAVNATELJEV UVODNIK: 

 V tretje gre rado   
 

 

To misel potrjujejo učenci, ki z veseljem sodelujejo na dnevu, ki smo 
ga poimenovali »Prazgodovinski dan«. Še več, imamo kar težavo, saj 
moramo število omejiti na tisto številko, ki je še obvladljiva in letos je 

bilo to število 82. Pravzaprav število omejujemo le zato, da učencem 
lahko ponudimo več. Več pogovorov, več ustvarjanja, več vprašanj, 
več individualnega in praktičnega dela in predvsem več razmišljanja 
in logičnega mišljenja ter vèdenja, da človek kot posameznik nekoč ni 
mogel uspeti, ali bolje rečeno: preživeti. Potrebno je bilo sodelovanje, 
odgovornost, zaupanje. Če pomislim, to so tiste vrednote, ki jih danes 

ponovno poudarjamo.  

 

Prvenstveno je bil dan namenjen učencem druge triade. Že preden so 

se na prazgodovinski dan prijavili, je bilo ogromno pogovorov s 

strokovnjaki različnih področij, ki so sodelovali na prazgodovinskem 
dnevu. 

 

Še več, nekaj tednov pred izvedbo se nas je 9 učiteljev napotilo v Narodni muzej Slovenije, kjer smo pod 

vodstvom gospoda Petra Turka poslušali izjemno predavanje o halštatski kulturi na Slovenskem, katere 
del je tudi naše Virsko mesto. 
 

Kot sem že omenil, so bili potrebni pogovori s posameznimi strokovnjaki. Zamisel, kdo bo sodeloval, so 
po tehtnih premislekih izbrale koordinatorice dneva. Vsaj tu so imele lažje delo; vabljeni gostje so se 
veselili dogodka. Moram jih omeniti in se jim še enkrat zahvaliti. To so bili: Mitja Guštin, Borut Križ, 
Borut Toškan, Lucija Grahek, Sašo Porenta, Rebeka Trunkelj, Dejan Sotirov, lovci iz LD Ivančna Gorica 
in LD Šentvid pri Stični, Ivanka in Janez Skubic, Jure Dremelj, Milan Vrhovec, Maks in Špela Jerin, 
Matjaž Anžur, Dan Stern … Upam, da nisem koga izpustil. Snovalke so izbrale vrhunsko in zelo me 

veseli, da je posameznikov, ki se ukvarjajo s poznavanjem naše preteklosti, tako veliko. Upam, da bodo s 
svojim preučevanjem uspeli postaviti prebivalstvo in kulturo tistega časa na položaj, ki jim je v davnini 
pripadal. Na dogodek je bil povabljen tudi slavni etnolog dr. Janez Bogataj, ki pa je imel tega dne 

obveznosti drugje. Vsem nam pa je zaželel uspešno delo. Naj omenim, da je bil v 70. letih prejšnjega 
stoletja tudi on eden izmed kopačev na Viru. Vsi prisotni eminentni strokovnjaki so učencem dali vèdenje, 
da se ni vse začelo, če sem direkten, v nakupovalnem središču. Na dnevu je sodelovalo 25 učiteljic in 
učiteljev in prepričan sem, da so tako kot jaz izvedeli marsikaj novega. 

 

Dan je kar prehitro minil in z njim pogovori, ki so nam širili duha. Sam kar ne morem pozabiti, da je tudi 

meni uspelo s pomočjo bajalice zaznati vodne tokove pod nogami. Neverjetna izkušnja zame in učence ob 
izvrstni Danovi razlagi. 

 

Sam izvedbeni dan je ob odlični organizaciji potekal brezhibno in po vrhu vsega še v lepem sončnem 
vremenu. Prireditveni prostor, ki nam ga je ponovno odstopila domačija Vrhovčevih, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo, je izgledal kot mravljišče. Vrvež tu in vrvež tam, vendar vse do potankosti organizirano. 
Nekako tako kot včasih. Vsaj zamišljam si tako. 
 

Dogajanje, ki so mu bili priča tudi številni naključni in nenaključni sprehajalci, se je kaj hitro prevesilo v 
zaključni del in že smo se poslavljali. Slovo ni bilo težko, saj vemo, da se bomo še srečali. 
 

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem koordinatoricam prazgodovinskega dneva, učiteljicam Mojci Hrvatin, 
Branki Lah, Ingrid Boljka Štaudohar in Katji Tomažin, ki so celo leto načrtovale dan. Lahko samo 

zapišem: Uspelo jim je. 

 

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična 

 



2. PO SLEDEH VIRSKEGA MESTA, 
3. NADALJEVANJE 

 
 

 

Zadnjo marčevsko soboto je bilo v Virskem mestu spet živo. 110 glava množica šolarjev od 5. do 9. 
razreda in učiteljic ter učiteljev OŠ Stična je na Turistični kmetiji Grofija že tretjič odkrivala sledove v 
zemlji pokopanega železnodobnega mesta, ki se je v času od 8. do 4. stol. pr. n. št. bohotilo nad današnjim 
Virom pri Stični.  
 

 
 

Rdeča nit večletnega šolskega projekta, ki smo ga poimenovali »Prazgodovinski dan: Virsko mesto«, je 

domišljijska zgodba o življenju železnodobnih prebivalcev Virskega mesta, ki pa, kolikor se le da, temelji 

na arheoloških dejstvih. Pri oblikovanju scenarija in ustvarjanju podob osrednjih likov zgodbe smo se 

oprli na arheološke interpretacije ostalin mesta in grobnih pridatkov iz t. i. knežjih grobov, ki so jih pred 

desetletji izkopali v gomilni nekropoli južno od tedanjega Virskega mesta.  
 

Zanimive so se nam zdele najdbe iz gomile št. 48 in na le-teh osnovane domneve o družinskih povezavah. 
Raziskovalci glede na vsebino in bogastvo pridatkov ter datacijo smrti ponujajo možnost, da sta bila 
pokojnika iz ženskega groba št. 27 in iz moškega št. 72 v ožji zvezi, morda žena in mož, pokojnica iz 
groba št. 43 iz iste gomile pa njuna hči (Teržan, v Gabrovec 2008). In prav na tej domnevi smo zasnovali 

scenarij za zgodbo, ki je letos doživela že tretje nadaljevanje.  

 

Zgodba, ki se dogaja v ozadju, se gledalcu pokaže šele na koncu, na zaključni prireditvi, ko udeleženci 
predstavijo dopoldansko delo v delavnicah. Izbor delavnic za učenke in učence se tesno navezuje na 
vsebino. 

 

V prvem in drugem delu te nadaljevanke spoznamo knežji par: kneginjo, ki smo ji nadeli ime Virna, in 

kneza, ki smo ga imenovali Virej. Njuna hči Vira, katere ime smo prevzeli iz Gombačeve zgodbe z 
naslovom »Živa in stiška kneginja«, je godna za možitev, zato starša iščeta primernega snubca. Iz daljnih 

dežel prihajajo drzni mladeniči, Virino srce pa po zahtevnih preizkušnjah osvoji Antenor iz Venetske 

dežele.  
 

Podoba kneginje Virne nosi »ženstveno« simboliko: estetiko, modrost, spretnost in nenazadnje skrb za 
dom in imetje. Te vrednote smo poskušali materializirati v delavnicah, v katerih so udeleženci izdelovali 
imitacije nakita, šivali in krasili kneginjino oblačilo ter naglavni okras, iz gline oblikovali lončeno posodo 
in uprizorili menjavo vsakdanjih dobrin s popotniki in trgovci iz sosednjih in daljnih selišč. V hramih 
učenosti so iskali pisne vire iz zgodovine raziskovanj Virskega mesta, se seznanili s terenskimi metodami 



arheološkega dela in z arheologi ter izkopavalci podoživljali dneve in mesece, ki so jih pred desetletji 
preživeli na virskem najdišču. 
 

Postava kneza Vireja pa izpoveduje moške adute: pogum, moč, odločnost, bojevništvo, težnjo po prestižu 
in ugledu – to pa v vsem sijaju ponazarja kovina. Železo je postalo v času razcveta Virskega mesta gonilna 
sila gospodarskega in družbenega napredka širše dolenjske halštatske skupnosti. Udeleženci 2. 
prazgodovinskega dne so imeli prav posebno priložnost spoznati, kako so v prazgodovini iz rude 
pridobivali železo. V eni od delavnic so iz taline skovali sekiro, medtem ko so z izdelovanjem bojne 

oprave, kot so ščiti, čelade, sulice in pa konjeniške opreme, oblikovali podobo železnodobnega bojevnika. 
 

V tretjem delu, odigranem 30. marca 2019, na prizorišče stopi množica preprostih prebivalcev Virskega 
mesta, ki so pred 2700 leti blago vzpetino nad Virom pri Stični obdali z monumentalnim obzidjem, znotraj 
njega pa še stoletja kasneje postavljali koče, urejali ohišnice, speljevali poti, na planem svetu v širni 
okolici mesta pa orali ledino, sejali poljščine, pasli živino, gozdarili, lovili divjad ter izdelovali življenjske 
potrebščine zase, za knežjo druščino in za menjavo. Skozi dejavnosti v devetih delavnicah so se šolarji in 
mentorji vživeli v železnodobno poljedelstvo, živinorejo, lov, zeliščarstvo, medarstvo ter oskrbo z vodo in 
domiselno prikazali takratno kulturo prehranjevanja in oblačenja. V pristnem okolju so lahko vrednotili 
možnosti preživetja z dobrinami, ki jih ponuja narava in se kaj kmalu prepričali, da so morali biti 
prebivalci takratnega mesta še kako spretni, iznajdljivi in vztrajni, da so kljubovali tudi manj ugodnim 

naravnim in družbenim okoliščinam. V stilu arhaične besedne zveze bi lahko rekli: »boj za bitek in žitek« 

in tako smo tudi naslovili letošnji prazgodovinski dan. 
 

V duhu medsebojne pomoči in sodelovanja je železnodobnim Virjanom uspelo preživeti in se ohraniti kot 
skupnost kar 400 let. Le delček take solidarnosti pa smo poskušali prikazati te zadnje marčevske sobote 
leta 2019 mi, novodobni Virjani, šolarji in učitelji OŠ Stična, v upanju, da je vsaj kdo od navzočih v 
simboličnem zbiranju dobrin v skupno dobro Virskega mesta zaznal danes povsem prezrto, nekoč pa 
živeto in doživeto vrednoto, ki se imenuje solidarnost.  
 

Prazgodovinski dan, ki ga izvaja že dobro utečena ekipa koordinatorjev in mentorjev delavnic, je 

pravzaprav izviren, avtorski projekt. Zato smo še toliko bolj ponosni na pohvale, ki smo jih deležni 
ne le s strani vodstva šole, pač pa tudi arheologov, ki tako ali drugače spremljajo naše delo vsa tri 
leta. Izmed mnogih pohval, ki smo jih prejeli, smo izbrali le nekaj vzpodbudnih misli, ki nas skoraj 

zavezujejo k temu, da s projektom nadaljujemo. In ne bo težko; idej je še veliko in nadejamo se 
lahko še nekaj nadaljevanj zgodbe iz Virskega mesta. 

 

Dr. Mitja Guštin, naš stalni, cenjeni gost: 
Hvala za prijeten dan in seveda priloženo spletno stran. Želim vam sončno poletje. 

 

Dr. Lucija Grahek, dr. arheoloških znanosti, ZRC SAZU: 
Iskrene čestitke za ves vaš trud, ki ga vlagate v oživljanje, ohranjanje ter varovanje vaše in naše 
kulturne dediščine. Uspešno delo tudi v prihodnje. 

 
Dr. Peter Turk, kustos za prazgodovino, Narodni muzej Slovenije: 

Tudi v mojem imenu iskrene čestitke za obeležbo vašega dogodka in za neizmeren trud, ki ste ga po 
rezultatu sodeč vložili v tako obsežno, izjemno bogato ilustrirano in informativno objavo!  

 

Dr. Boštjan Laharnar, kustos za prazgodovino, Narodni muzej Slovenije: 
Najlepša hvala za vabilo in res vse pohvale za vaš trud, saj bo le z vzgojo naših najmlajših zrasla 
tudi širša zavest o pomenu in vrednotah naše izjemne dediščine. 

 

Doc. dr. Matija Črešnar, Oddelek za arheologijo UL:  
Lahko vam le čestitam ob organizaciji izjemno zanimivega dogodka. Če s tem pomagamo navdušiti 
samo enega šolarja, smo že naredili nekaj! Sicer pa iskrena hvala vam za vso promocijo arheologije. 
Če se pravočasno povežemo, tudi kolegi z Oddelka za arheologijo z veseljem združimo moči z vami. 

 

Sašo Porenta, arheolog, Terarhis: 
Danes je bil res prekrasen dan. Virsko mesto je spet prekipevalo od življenja in energije. Starodavna 
energija v novi preobleki! Vesel sem, da sem bil lahko del te zgodbe. 

 

 



Anja Vintar, arheologinja, Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Super, res ste se lotili odličnega projekta, čeravno organizacijsko velikega z vaše strani, pa 
nedvomno za udeležence oz. osnovnošolce izjemnega dela! Hvala vam, da približujete dediščino in 
izobražujete otroke o njenem pomenu in pomembnosti na tako zabaven način.  

 

Dejan Sotirov, Zavod Mavrični bojevnik: 
Izjemen projekt, brez dvoma. Veseli smo, da Mavrični bojevniki sodelujemo tako »za otroke in čas« 
pomembnih korakih za zdravo prihodnost vseh. Hvala ravnatelju in učiteljem! Skupaj ste primer 
odličnega in pravilnega pristopa, ki ga mladi danes potrebujejo. 

 
Ingrid Boljka Štaudohar, Mojca Hrvatin,  

Branka Lah in Katja Tomažin,  
koordinatorji 3. prazgodovinskega dne  

 

 

  

 
 

Solidarnost med novodobnimi Virjani: Vsak po svojih močeh v dobro vseh. 
 

 



 
 

Koordinatorji prazgodovinskega dne, od leve proti desni: 

Ingrid Boljka Štaudohar, Katja Tomažin, Andrej Oberstar, Mojca Hrvatin in Branka Lah. 

 

 
 

Virska gospôda iz zgodbe »Snubitev v Virskem mestu«. 

 



3. SIMBOL 3. PRAZGODOVINSKEGA DNE  

JE OKRAŠEN SITULSKI POKROV   
 

Vsakoletno prazgodovinsko srečanje zaznamujemo s simbolom – s predmetom iz virske arheološke dediščine, 

čigar izbor narekuje vsebina. 

V prvem letu smo izpostavili pripadnico virske elite, zato je bil zlat naglavni okras, najden v ženskem knežjem 
grobu, primerna izbira. Zlat diadem ni bil le pokazatelj pokojničinega statusa znotraj virske družbe, pač pa 
dokaz danes skoraj nepredstavljivo pomembne vloge, ki jo je imelo Virsko mesto v evropski halštatski družbi. 

 

V nadaljevanju je na prizorišče stopil železnodobni moški: konjenik, bojevnik, pa tudi rokodelec in kmetovalec. 

Prekrižana sekira je simbolno upodobila uporabo novega, iz železa skovanega orodja in orožja za preživetje in 
boj in s tem nakazala gospodarsko in vojaško moč dolenjske železnodobne skupnosti.  

 

V letošnjem scenariju so ob virski eliti nastopile generacije preprostih prebivalcev Virskega mesta. Te so iz leta 

v leto, iz roda v rod bile boj za »bitek in žitek« na domači zemlji in s tem preživljale ter ohranjale večstoletno 
virsko družbo. Sosledja mnogih pokolenj, njih rojstva in smrti, pa setve in žetve so se ujele v stalno 

ponavljajoči se življenjski ritem, ki ga simbolno uprizarja motiv na bronastem pokrovu situle iz groba v gomili 

št. 76. Na njem so upodobljene štiri rogate živali (kozorogi) v krožnem sprevodu, ki simbolizirajo prav ta večni 
krog življenja (Stipančič 2016). 

             

Okrašen pokrov so našli v grobu, ki je v evidenci voden kot »grob z okrašenim situlskim pokrovom«. Uvršča se 

med pomembnejše najdbe v virski nekropoli. Izkopali so ga v gomili št. 76 jugovzhodno od naselja in datirali v 

konec 7. stol. pr. n. št. (Stopinje v preteklost 2006). 



      

Levo fotografija gomile št. 76 s sledovi izkopa A. Hrasta, posneta leta 1977 (Gabrovec 2006),                       

desno ista gomila danes. 

 

Pridatki v omenjenem grobu so bili izjemni in za dolenjski prostor nenavadni. V veliki bronasti žari (na sliki št. 
10), visoki 80 cm in z ustjem v premeru 58 cm, so ležale kosti, pokrite z lubjem, na njih pa situla z okrašenim 
pokrovom (št. 1). V njej je bila dobro ohranjena lesena skodelica (št. 5). Žara je bila prekrita s kamnito ploščo, 
okoli nje pa več keramičnih – obrednih in pivskih posod, vrčev in skodel (št. 2, 3, 4, 11, 12). Najdbe tega groba 

so opisane tudi v biltenu 2. prazgodovinskega dne. 

 

   
 

Pridatki v grobu veljaka iz gomile št. 76 (Gabrovec 2006, Stopinje v preteklost 2006). 

 

1 situla z okrašenim pokrovom 7 sulične osti 
2 glinena skodela 8 železen nožič 

3 glinen vinski vrč 9 konjska oprema 

4 glinena skodelica 10 bronasto vedro – žara 

5 lesena skodelica 11 glinene trebušaste posode 

6 tulasta sekira 12 situlam podobne glinene posode 
 
Bronasta situla z ornamentiranim pokrovom je visoka 27 cm, ustje ima premer 20,5 cm, dno pa 10,2 cm. 

Pokrov ima čašast držaj z gumbom, na njem pa je v obliki iztolčenega reliefa izdelan motiv štirih rogatih živali 
v krogu in obrobljen z iztolčenimi bunčicami.   



                 

Risba situle z okrašenim pokrovom v tlorisu in narisu (Gabrovec 2006). 

 

 

 

Tovrstni pokrovi se pojavljajo tudi v etruščanskem 
in venetskem prostoru ter alpskem Hallstattu, 

motivika – živalske in rastlinske figure v krogu – 

pa izvira iz Bližnjega vzhoda. Pokrov iz Virskega 
mesta je menda izjemen, saj so na njem 

upodobljene le istovrstne živali brez rastlinskih 
motivov. Izjemen je tudi zaradi spretne, realistične 
upodobitve (Laharnar, Turk 2017).  

 

 

 

 

 

 

Motivi na pokrovih situl iz padsko – alpskega prostora 

(Laharnar, Turk 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Pridatki v grobu z okrašenim situlskim pokrovom na 

razstavi v Narodnem muzeju Slovenije. 

 



4. ZA VIRSKI BLAGOR 
 

Piše se leto 2019 ...  

Vidiš, izletnik, tam v daljavi, nekaj deset metrov nad Virskim potokom, se pne plan svet. Za kovinsko ogrado je 

danes nekaj hiš, kolovoz in na pašniku par koz. Zaplate grmičevja se proti severu zgostijo in staknejo z 

drevjem, ki je pred desetletji preraslo razgibana kraška tla. V vznožju planjave, kamor le seže oko, so strnjeno 
grajene hiše z vrtički, tu in tam zaplata polja in gozdičevja. Med njimi se vijejo asfaltirane poti in z njih se sliši 
hrup motornih vozil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam gori za 

robom, za 

prosojno 

meglico,  

je nekoč stalo 
Virsko mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolona učencev in mentorjev  
se je v zgodnjih jutranjih urah napotila  

na Turistično kmetijo Grofija. 

 



Piše se leto – tam nekje 580 pred našo dobo ...  

Vidiš, popotnik, tam v daljavi, nekaj deset metrov nad Virsko vodo, se pne mogočno mesto. Za kamnitim, 3 
metre visokim obzidjem je množica hišk in nekaj uglednih vil v senci redkih dreves. Povsod okrog mesta, kamor 

seže oko, so ornice, strnišča, senožeti in pašniki s čredami ovc, koz, pa goveda, konj in svinj. Tu in tam so med 

polji gruče lesenih koč, staje in nekaj peči za rudo, med njimi pa se vijejo dobro uhojene poti. Za zidovi 

Virskega mesta se čuje ulični vrvež in topot konjskih kopit po stezah, iz rokodelnic pa odmeva zven kovine. 

Virjani izmenjujejo izkušnje, delijo modrosti, mladež pa radovedno posluša. Dogajajo se zgodbe, ki nikoli ne 

bodo zapisane.  

Pred knežjim dvorcem je zgodnjega jutra mladega leta posedala svečano odeta knežja družina in čakala na 
odhod proti več tisoč čevljev oddaljenemu hramu učenosti, v 2600 let kasnejši čas. 

 

V sredini zakonca, kneginja Virna in knez Virej (učitelja Mateja Jere Grmek in Andraž Čeligoj), 
skrajno desno nevesta Vira in ženin Antenor (Maša Žnidaršič, 9. bZ, in Žan Hren, 9. bZ), 

na levi snubca Laris in Koloksaj (Urban Ulcej, 8. c, in Gregor Perko, 9. bZ). 

 

 

V atriju pred šolo so šolarji in šolniki čakali na prihod virske elite. 



   

Knežja gospôda se je ponosno postavila prednje. S seboj je v velikem peharju prinesla v tkanih »žakeljčkih« 
zavite zvite izzive zanje. 

 

Stopivši korak naprej je Virna  
razglasila naloge deveterici skupin. 

 

KNEGINJA VIRNA: 
 

Pozdravljeni vsi,  

ki tu ste se zbrali. 

Ste me prepoznali? 

Prav ste uganili,  

sem kneginja Virna 

iz mesta Virskega doma. 

12 lun se je obrnilo in  

do vas me je spet vodilo. 

Knežjo družino in  
ljudstvo virsko delovito 

rešilo bo vaše srce plemenito. 
Vabim vas, dediči naši,  

v mesto ponosno. 

Obzidje iz kamenja trdno stoji, 

se napadov in viharjev nič ne boji. 
Tukaj zbrana, družba draga, 
prosim, da nam spet pomaga. 

 

 

 

MLADA VIRA: 
 

Vode primanjkuje, suša se nakazuje  
in polje se ne obdeluje.  

Kašče so prazne, zelišč in  
medu se potrebuje,  

živež potrebni naj se z lovom dopolnjuje. 

 

ŽENIN ANTENOR: 
 

Pastirji, na delo, živina naj popase  
vse pašnike in jase.  

Tkalci, tkanine naredite in  

umetnost s tem sprostite. 

 
 



KNEGINJA VIRNA: 
 

Oživite danes naš čas in vso slavo, ki ga Virsko mesto Dolenjski je dalo. 
Ko danes sonce vrh neba doseže, vas čakamo v mestu kraj tiste ježe. 

Dobrine nam boste izročili in nas z njimi veselili. 
Uganko v žakeljčku dobite, pa se urno na pot zapodite. 

 
 

Gradiščarji, arhitekti, KAMEN ste dobili.  

Podobo mesta naredite, čvrste temelje mu položite! 
 

Gradiščarji, zidarji, KRESILO, TRAVO, PROD,  

pa ogenj za na pot! 

 

Kuharji, ŽITNA ZRNA zdrobite  

in energijo sonca ujemite! 
 

Tkalci, LANENO PREDIVO uredite,  

blago se potrebuje, vreme se dobro nakazuje! 
 

Poljedelci, ZEMLJA je mati narave,  

naj vzklijejo vse planjave! 
 

Vodarji, polno VEDRO vode bistre  

v Virsko mesto prinesite! 
 

Zeliščarji, medarji, sadove zemlje prinesite: 

zeli, plodove, med in VOSEK – vse dišeče za vaš nosek! 
 

Pastirje naj PALICA vodi v dalj,  

črede svoje on je gospodar! 
 

Lovci, pogum v vaših srcih spi,  

SRNJAKOV ROŽIČEK naj ga prebudi! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Radovedni 

pustolovci 

so kukali v 

»žakeljčke« 

in ugibali, 

skozi kakšne 
preizkušnje jih bo 

vodila sobotna 

pustolovščina. 

 

Skovali so načrte, 
kako bodo 

izpolnili želje 
virske gosposke. 

 

 

 

Na pročelju hiše Narodnega 
muzeja Slovenije, nedaleč proč od 
Grofije, je informativna tabla, 

namenjena mimoidočim 
izletnikom.  

Tu nam vsako leto arheolog, 

domačin Sašo Porenta, predstavi 
zgodovino Virskega mesta. 

 

   

 

 



Zavedajoč se, da sleherni Virjan delo opravlja v dobro vseh, so udeleženci kaj kmalu poprijeli za orodja in se 
lotili dela. Tkalci so postavili statve in napeli predivo. Poljedelci so pripravili semena in odvlekli ralo na polje, 

kuharji pa so pod kotličkom zakurili ogenj. Lovci so prinesli sulice in pasti, nabiralci košarice, gradiščarji 
kamen in les, pastirji pa malhe in golide. 

 

  

 

 

  



GRADIŠČARJI – ARHITEKTI 
 

 
Knežja beseda gradiščarjem – arhitektom:  

»Podobo mesta naredite, čvrste temelje mu položite« 

 

 

 

Ekipa gradiščarjev – arhitektov pred jutranjim 

»izzivom v žakeljčku«: 

ČVRSTO KAMENJE 

ZA ČVRSTE TEMELJE. 

 

Podobo Virskega mesta so za večne čase 
izdelali: 

Tim Leinfellner, 5. a, 

Naja Ana Šepetavc, 5. d, 

Milka Sekulić, 6. c, 
Lenart Kek, 7. b, 

Lea Kastelic, 7. c, 

Brina Ravbar, 8. b, 

Ela Cilenšek, 9. b, 
Milica Sekulić, 9. b, 

Eva Krnc, 9. b, 

Anže Kotar, 6. aV, 
Filip Pilih, 6. aV, 

Bor Žagar,  

in mentorici 

Jasmina Glavič ter 

Andreja Robek Perpar. 

 



Maketi Virskega mesta in prazgodovinske hiše sta bili izdelani po načrtih sodelavcev podjetja Terarhis: Luke 
Bedeneta, Aleša Gruma in Rebeke Trunkelj. Mladi arhitekti so z mentorico, učiteljico Jasmino Glavič, 
priskrbeli potreben material za gradbene elemente: stirodur, das maso, slamnate sete, umetni pesek in mah, 

akrilne barve, lepila in druge pripomočke.   

 

IZDELAVA MAKETE VIRSKEGA MESTA 

 

Reliefna podlaga makete mesta je bila izdelana že prej, v 
sobotni delavnici pa so arhitekti z domiselno izbranimi 

materiali mesto obzidali, namestili hišice in gospodarska 
poslopja ter uredili poti in zelene površine. Na južni 
strani izven utrjenega naselja so simbolično prikazane tri 
gomile. 

  

   



  

 

   

 

   

 



    

     

    

 

 



IZDELAVA MAKETE PRAZGODOVINSKE HIŠE Z NOTRANJO OPREMO 

 

     

      

      

    



     

 

 



GRADIŠČARJI – ZIDARJI  
 

 

Knežja beseda gradiščarjem – zidarjem: 

»Kresilo, travo, prod, pa ogenj za na pot!« 

 

 

Ekipa gradiščarjev – zidarjev pred jutranjim 

»izzivom v žakeljčku«: 

KRESILO, SLAMA in KAMEN. 

 

Za gradiščarje res pravi izziv. 

»Kaj naj s pripomočki za prižig ognja počno 
zidarji, katerih naloga je vendarle postaviti 

prazgodovinsko hišo?« so se spraševali. 

V živahni debati o velikosti, materialih in 

opremi hiše so kmalu ugotovili, da je ogenj oz. 

ognjišče simbol doma, domačnosti in topline. 

Hišo, ki je služila kot kulisa na zaključni 
predstavitvi, so postavili: 

Lovro Virant, 6. aV, 

Tibor Jože Rozina, 6. aV, 
Kristjan Kuhelj Petrovski, 7. aZ, 

Anej Hrovat, 9. bZ, 

in mentorji  

Marjan Kralj,  

Anka Švigelj Koželj ter  

Katja Tomažin. 

  

Leseno konstrukcijo iz smrekovih letev z dolžino 3 m, širino 1 m in višino 2,5 m ter strešno ogrodje z 
naklonom 30° sta sestavila učitelja Marjan Kralj in Katja Tomažin po načrtu Mojce Hrvatin. Nekaj dni pred 

dogodkom sta jo namestila na prizorišče na Grofiji. Zidarji so pri gradnji uporabili smrekove letve, veje, karton, 

glino, kamenje, kože, slamo, ročno žago, vrtne škarje, kladivo, spenjač, olfa nož, čopiče, akrilne barve in vrvi. 



   

Leseno ogrodje so obdali s kartonom v barvi gline. Na notranjo stran zadnje stene so narisali lesene tramove, 

učiteljica Anka Švigelj Koželj pa je izdelala poslikavo zadnje stene: mamo z otrokom v naročju, ob njej deklico 
in dečka, ki tre žito. 

   
 

 

Pred stavbiščem se je začela izdelava ognjišča.  
Pečarja je opazovala tudi knežja družina. 

 

   

 

 

 

Stranska stena je bila   iz 

prepleta šibja.  

Zidarji so ga spretno vpletli 

med pokončne lesene 
tramove. 

        



   

  

 

Gradnja je potekala pod budnimi očmi knežje mladeži.  

In ne le to; vešče so poprijeli za orodje in pomagali 

vrstnikom.  

Celo knez Virej je zavihal rokave in snel čelado ter 
oklep. 

 

 

  

 



   

Sledila je namestitev notranje opreme: iz vej so izdelali uporabne samostoječe police za kuhinjske pripomočke: 
glinene posode, kovinsko zajemalko, lesene kuhinjske pripomočke in košarice. Jelenovo rogovje je služilo 
obešanju košar in krzna. Namestili so še kamnite žrmlje, ležišče iz slame, prekrito s kožo, pa snope lanu, žit, 
zelišč in dračja. 

    

  

Zadnja je prišla na vrsto streha. Izdelali  
so jo iz kartona v imitaciji lesenih skodel. 

 

   



   

 

 

Še zadnji dodatki in domek 
je bil nared.  

Ob steno so prislonili statve.  

Pred hišo je stalo ognjišče, 
na travniku pa je obležalo 
ralo.  

  

 



 

 

 

 

Virska idila.  

Kdo ve, morda je prav 

na tem mestu pred 2500 

leti ali več stala hiša …   

 

 

 

 

 

 

Knežja družina se je s 
ponosom postavila pred 

hišo.  

 

 

 

In prireditev  »Za blagor 

Virskega mesta« se je 

lahko začela. 

 



POLJEDELCI 
 

 

Knežja beseda poljedelcem: 

»Zemlja je mati narave, naj vzklijejo vse planjave.« 

  

 

 

 

Poljedelci pred jutranjim »izzivom v žakeljčku«: 

LESEN SADILNIK in 

PRGIŠČE ZEMLJE. 

 

Planjave so posejali in zasadili: 

Julija Steklačič, 5. b, 
Nika Mejak, 5. b, 

Tara Moretti, 5. c, 

Manca Miklavčič, 5. d, 
Luka Kirn, 6. c, 

Katarina Rogelj, 7. a, 

Jerneja Nograšek, 8. c, 

in mentorici  

Natalija Gabrijel ter  

Maja Sever. 

Poljedelci so morali setev načrtovati že dober mesec pred dogodkom. Izbrati so morali poljščine, ki so jih 

pridelovali Virjani v starejši železni dobi. Od žitaric so takrat poznali pšenico, rž, ječmen, oves, piro in proso, 
od zelenjadnic pa zelje, repo, kolerabo, zeleno, grah, lečo in bob. Z učiteljicama Natalijo Gabrijel in Urško 
Praznik so že februarja v lončke posejali bob, grah, lan in pšenico. Deležne pravilne oskrbe, so vse poljščine 
vzklile in sadike so bile zadnjo marčevsko soboto pripravljene za kultivacijo. 
 

A poljedelci niso imeli lahke naloge. Zaorati so morali ledino. S kopačami je šlo počasi in brazde so bile 
preplitve. 

    



Posegli so po lesenem ralu s kovinskim lemežem, ki ga je izdelal mojster Ecio Šau prav za sodobne virske 
poljedelce. Pripravo orníce si je ogledal ravnatelj Marjan Potokar.  

          

     

A oranje ni bilo enostavno. Potrebna je bila precejšnja moč, da se je lemež globoko zarezal v zbito zemljo. 
Pošteno so se utrudili, a zemljo so dovolj razrahljali, da je bilo nadaljnje delo s kopačami in grabljami znatno 
lažje. 

        

              



 

Potreba po nadzoru dela podanikov je 

prignala mimo polja knežjo družino.          
In to prav v trenutku, ko je utrujena 

poljedelka počivala!  

 

Kneginja ji je zabrusila:  

   »A še ležala boš? Na delovnem mestu?«  

Knez pa je mrko pristavil:  

   »Obglavili te bomo. A šele po žetvi!« 

 

Njiva je bila zorana, zemlja 

razrahljana in pripravljena za 

setev in sajenje. Del njive so 

zasejali z žiti. Posadili so sadike 
boba, graha in lanu. Kako prav 

jim je prišel leseni sadilnik iz 
jutranjega žakeljčka! 

 
   

   

    



  

 

 

 

Tako urejeno  

njivo so zapustili 

poljedelci!  

 

Nanjo so 

simbolično 
raztresli prgišče 
prsti,  ki so ga 

prejeli zjutraj v 

žakeljčku v upanju 

na bogato letino. 

  

Naloga poljedelcev še ni bila dokončana. Za virski blagor so 
morali priskrbeti semena in zrna za naslednjo letino. 

Pred odhodom z njive je bilo potrebno 

očistiti čevlje. 
 

 



KUHARJI 
 
 

Knežja beseda kuharjem: 

»Žitna zrna zdrobite in energijo ujemite!« 

 

 

  

 

 

Kuharji pred jutranjim  

»izzivom v žakeljčku«: 

GLINENA SKODELICA   S 

CELIMI IN ZDROBLJENIMI 

ŽITNIMI ZRNI. 

 

Kulinarične dobrote so za 
blagor Virskega mesta 

pripravili: 

Maja Ostanek, 7. c, 

Zarja Rozina, 5. V, 

Klara Rus, 5. V, 

Leon Majcen, 5. V, 

Tanja Erjavec, 5. V, 

Ali Hodžić, 6. bV, 

in mentorici  

Darja Bregar ter  

Urška Praznik. 

Kuharski mojstri so se posvetovali, katera »praživila« bodo uporabili pri pripravi jedi. Narezali so korenček, 
kolerabo, zeleno, očistili grah in zelišča.  

   



Postopek kuhe in peke so morali malce poenostaviti. Namesto na glinenem 

ognjišču, takem, kot so ga uporabljali Virjani, so naši kuharji pekli v pekaču na 
žaru z ogljem in trskami, enolončnico pa skuhali v kotlu nad sodobnejšim virom 
energije. Nad pripravo hrane, kaj šele nad okusi, so bili navdušeni tudi gostje! 

  

 

 
 

IZBRANI OKUSI VIRSKE KUHINJE 
 

KNEŽJA RADOST  

prazgodovinska enolončnica 

 

Sestavine: 

ješprenj, grah, koleraba, gomolj zelene, korenje, zelišča (timijan, majaron), prekajeno svinjsko meso, 

čebula, svinjska mast 

 

Pripomočki:  
deska za rezanje, nož, kuhalnica, glinena posodica, litoželezni kotel, plinski gorilnik 

 

Postopek: 

1. Na svinjski masti popražimo sesekljano čebulo. 
2. Dodamo ješprenj in zalijemo z vodo. Kuhamo 30 min. 

3. Dolijemo vodo in dodamo narezano zelenjavo, meso in začimbe. 
4. Kuhamo na zmernem ognju še 30 min. Stalno mešamo. 

 

   



PASTIRČKOV RAJ  

pirini kruhki z zeliščno skuto 

 

Sestavine: 

pirina moka, voda, pecilni prašek/jedilna soda, olivno olje, skuta, zelišča                                       
(suha: timijan, majaron; sveža: čemaž, trobentice, kopriva) 

 

Pripomočki: 
deska, nož, lesena žlica, glinena posoda, pekač, deska za serviranje, kurišče 

 

Kruhki: 

1. Pirino moko stresemo na sredino glinene posode in naredimo jamico. 

2. V jamico vlijemo 1 dcl vode in premešamo. 
3. Dodamo žlico olja in pecilni prašek/jedilno sodo. 

4. Postopoma dodajamo vodo in zgnetemo. 

5. Oblikujemo ploščate kruhke, ki jih pečemo 20 min. 

 

Zeliščna skuta: 
1. Nasekljamo zelišča in jih vmešamo v skuto. 

2. Začinimo s soljo in premešamo. 
3. Postrežemo s pečenimi kruhki. 

 

    

 

   



 

MEDENE TEPKE Z OREHI 

 

Sestavine: 
hruške, med, orehi 

 

Pripomočki: 
noži, deska za rezanje, pekač, glinena posoda za serviranje, kurišče 

 

Postopek: 

1. Hruške operemo, jih razpolovimo in odstranimo peščišče. 

2. Razporedimo jih po pekaču in polijemo z medom ter s sesekljanimi orehi. 

3. Pečemo 30 min. 
 

        

 

Pripravljene jedi so lično zložili na desko, porcijo pa ponudili knežji družini. 

 



VODARJI 
 
 

Knežja beseda vodarjem: 

»Polna vedra vode bistre v Virsko mesto prinesite!« 

 

 

 

Vodarji pred jutranjim 

»izzivom v žakeljčku«: 
VEDRICA. 

 

Polna vedra bistre vode  so po 

zahtevnih preizkušnjah v 
Virsko mesto prinesli: 

Vid Alibegović, 5. b, 
Anže Zaletelj, 5. b, 

David Pust, 5. c, 

Anastasija Vranješ, 5. c, 
Max Vidic, 5. d, 

Manca Kastelic, 5. aZ, 

Ida Strajnar Zupanc, 5. aZ, 

Lea Učakar, 5. bZ, 
Luka in Nina Medimurec 

z mentoricama  

Ingrid Boljka Štaudohar in 

 Lucijo Medimurec. 

 

 

 

Vodarji so bili na čelu kolone 

proti Grofiji. 

    



     

Virski potok je bil Virjanom glavni vodni vir.   

Zato so se vodarji napotili k izviru, kjer sta jih 

presenetila nenavadno oblečena moža. Predstavila 
sta se kot »vrača iz Virskega mesta, poslana od 
kneginje virske na pomoč«. V vlogi vrača je 

nastopil Matjaž Anžur.  

Vrač je vedež. Zato lahko postane vrač le tisti, ki 
nekaj zna. Vodarje so čakale številne naloge in 
uganke o življenju Virjanov v starejši železni dobi 
in njihovi utrjeni naselbini. 

 

       

     

Mesto mrtvih? S kamenčki in zemljo so ponazorili nastanek gomile. 



Sledil je preizkus spretnosti v prenašanju vode. Vodarji so izdelali pripomoček za prenos vode z dvema 
vedricama. Vodo so morali prinesti od izvira po bregu navzgor in z njo napolniti večje vedro. Potreben je bil 

varen, a hiter korak.  

    

 

     

 

   



Malce več izkušenj pa je terjala naglavna nošnja vode. A s svitkom na temenu je šlo lažje. Ohraniti je bilo 

potrebno ravnotežje in pokončno držo.  

      
 
Po uspešno opravljenih preizkušnjah so vodarji postali vrači. In vrači poznajo uroke. Segli so v izvirsko vodo in 

izrekli urok – to je bila želja in odločenost, da vsak po svojih močeh poskrbi, da bo v strugi Virskega potoka 
spet tekla bistra voda kot nekoč.   

   

 
Vedrico iz žakeljčka so napolnili z izvirsko vodo in se z njo podali proti Virskemu mestu. 

   



 

Na Grofiji pa spet presenečenje! 

Pričakal jih je mož sivih las, spetih       
v čop, s kot nekakšno čarobno palico    
v rokah. Bajaličar.  

Gospod Dan Stern je imel zanje novo 

nalogo: poiskati vodo znotraj obzidja 

Virskega mesta. Dobili so leskove 

vejice in s pomočjo njegovih kovinskih 

palic iskali morebitne vodne žile pod 
nogami.  

So bajalice pokazale, kje se skriva talna 

voda?   

 

    

  

 



Vodarji, vsi petošolci, so res vedeži. Uspešno so rešili te zapletene naloge, ki jih je pripravila učiteljica Ingrid 

Boljka Štaudohar: 

• Ime izvira. Kam teče? Ali ima vse leto toliko vode? Je voda pitna? Za kaj so uporabljali vodo?  

• Katero znamenito žival so našli v tem izviru? Pred 250 leti se začne preučevanje tu najdene človeške ribice. 
Domačini so ji rekli bela riba ali človeška ribica. Valvazor je zamudil priložnost, da bi zaslovel tudi po novo odkriti živalski 
vrsti, saj je verjel domačinom, ki so pravili, da gre za črva. Na Notranjskem so tej živalci rekli »zmajev mladič«. 

• Ob poti poiščejo sekiro. Zakaj je za železnodobne prebivalce to nov pripomoček?  

• Ali obstajajo pisni viri o prebivalcih Virskega mesta? 

• Kaj veš o legi naselja, obrambi, obzidju (velikost, debelina, vrata, material)?  

• Ogledajo si slike obzidja in lego gradišča. »Poglej, kako smo močni orjaki ruvali kamenje, ga z vozovi 

vozili in zid si zložili brez malte, le stebre lesene iz debel za oporo naredili. Dva vaša kilometra bi 
prehodili po našem obzidju! A kamenje ste vzeli in druge hiše zgradili. Naše obzidje pa še vedno stoji, 
le da ga videti ni.« Kje? Pod zemljo so ohranjeni temelji … 

• Iz česa so gradili bivališča? 

• S čim so se ukvarjali? Katere živali so redili? Kaj so pridelovali na njivah? Katerih poljščin zagotovo 
niso poznali? Zakaj? 

• Iz česa so še izdelovali orodje? Katero orodje so znali narediti?  

• Ali so izdelke tudi »kupovali«? Katere izdelke so dobili od drugod? 

• Mesto mrtvih. Gomile, pridatki. Z naravnim materialom (prst, kamni) prikaži, kako so pokopavali umrle 
v gomilo. (Pogovor ob slikah.) 

• Grobni pridatki. Kdo je pred 100 leti odkrival grobove? Kje so sedaj mnogi izkopani grobni pridatki? 

Situla, oklep, meč, zlat nakit.  

• Razloži  zemljepisna imena. Razmisli, kdaj so nastala: Acervo – Stična, Šentvid, Ivančna Gorica, pri 

Gomilarju, Vir. 

 



TKALKE 
 
 

Knežja beseda tkalkam: 

»Laneno predivo uredite, blago se potrebuje, vreme se dobro nakazuje.« 

 

 

Tkalke pred jutranjim  »izzivom v žakeljčku«:  

LANENO PREDIVO. 

 

Iz prediva so izdelale tkanino: 

Jerca Finec,  5. a, 

Karolina Genorio, 5. a, 

Jerca Kek, 5. b, 

Ula Mežek, 5. b, 
Lara Kepec, 5. c, 

Ema Žnidaršič, 7. b, 
Milanija Zidar Shamina, 7. b, 

Mina Zajc, 7. b, 

Ela Gruber Novak, 6. bV, 

Ajda Ambrožič, 6. bV, 

in mentorici  

Sabina Miklavčič ter  

Jasmina Tekavčič. 

Tkalke so se preizkusile na preprostih statvah, 

kakršne so uporabljali že v prazgodovini. Za 
sobotne delavnice so nam jih prijazno odstopili 

sodelavci Skupine Stik. Učiteljica Sabina 
Miklavčič jih je obnovila in usposobila za tkanje. 
 

Nad tkanjem na prazgodovinskem tipu statev sta 

se navduševali dve petošolki in ugotovili, da 
tkanje sicer ni zahtevno, je pa zamudno. Več 
spretnosti pa zahteva navijanje lanenega prediva 

na vreteno.   

 

 

   

           
 



  

  

 

 

 

Tkalke so 

kaj hitro 

usvojile 

veščino 
tkanja na t. i. 

namiznih 

statvicah. 

 

         



 

Namizne statvice so preprosto narejene. 

Na lesenem okvirju v velikosti približno 
A5 formata so na zgornji in spodnji strani 

drug zraven drugega zabiti žebljički. Po 
vzdolžni strani pa so nasproti ležeči 
žebljički povezani s tanko vrvico. 

  

Vrvica, ki povezuje žebljičke, predstavlja osnovno nit. Kot votkovo nit ali votek so uporabile volno. Votek oz. 

volneno nit so vlagale med osnovne niti tako, da so izmenično dvigale vsako drugo osnovno nit. Pri tem so si 

pomagale s sladoledno palčko ali koščkom kartona in dobile razdelek.  

    
 

 

V razdelek so vstavljale volneno nit in jo s 

pomočjo glavnička ali vilic stisnile k že 
izdelani tkanini. Za naslednjo vrsto so 

dvignile osnovne niti, ki so bile prej spuščene, 
preostale pa spustile. Volneno nit so nato 

potisnile skozi razdelek z druge strani.  

Izurile so se v najpreprostejši vrsti tkanja – v 

platneni vezavi, za katero je značilno 
izmenično dvigovanje vsake druge osnovne 
niti. Z uporabo različnih barv volnene niti so 
dobile zanimive črtaste vzorce. 

 

    



Postopek pridelave in predelave lanu ter izdelave platna pa sta vsem udeležencem prikazala gospa Ivanka ter 

gospod Janez Skubic iz Lanišča pri Škofljici in lepo popestrila naš program. Predstavitev, ki sta jo naslovila 

»Od rastline do tkanine«, je bila deležna velikega zanimanja vseh obiskovalcev. Povedala sta, kdaj se seje lan, 

kako se ga puli in poveže v snope in kako predela stebla, da dobimo predivo in nato močno, trpežno in povsem 
naravno tkanino. Pokazala sta trenje lanu na trlici, predenje na kolovratu in tkanje na namiznih statvah.  

                           

     

                         



    

    

  

 

 

 

 

 

Skubičeva sta presenetila s kulinarično ponudbo: 

postregla sta kruhke z laneno-medenim namazom.  

 

 



LOVCI 
 
 

Knežja beseda lovcem: 

»Naj živež potrebni se z lovom dopolni! 

Pogum v vaših srcih spi, srnjakov rožiček naj ga prebudi!« 
 

 

  

  

 

Lovci pred jutranjim  

»izzivom v žakeljčku«:  

SRNJAKOV ROŽIČEK. 

 

Lovsko trofejo je za virski blagor 

prispevala skupina 7 lovcev in 4 lovk: 

Žiga Laznik, 5. b, 

Ian Podobnik, 5. d, 

Gabrijel Gračner, 5. d, 

Nika Lukšič, 6. c, 

Nika Markovič, 6. c, 

Andraž Grbac, 7. a, 

Miklavž Bitenc, 7. b, 

Matija Adamlje, 7. b, 

Lana Marinčič, 8. a, 

Teja Zaletelj, 8. a, 

Matic Finc, 8. b, 

in 6 članov lovskega podmladka:           

Miha in Filip Keše,  

Enej, Lana in Jaša Toškan,  

Ambrož Lah ter mentorja  

Jaka Keše in Tilen Polanc. 

 

 

Lovcem so na pomoč priskočili staroste virskih lovišč: Matej Lah, Silvo Oven, Jože Plankar, Jože Zaman in 

Brane Zupan iz lovskih družin Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični. Brez Dejana Sotirova, Mavričnega 
bojevnika, pa jaga ne bi bila popolna. 



 

Od nekdaj so bili lovski psi    

pri lovu nepogrešljivi.         
Tudi virskim lovcem so psi 

pomagali izslediti divje živali.  

 

V vlogo lovske psičke se je 
vživela nemška kratkodlaka 
ptičarka z imenom              
Resa Hudobrek,                      

ki je lovske veščine pridobila 
pri Mateju in Branki Lah.  

 

Prikupna Resa je uprizorila 

iskanje nagačenega zajčka. 

 

   

     



     

Lovski nestorji so mlade lovce kar takoj pognali v lov. Kaj kmalu se jim je nasmehnila lovska sreča: rjavi 
medved, ris, lisica s plenom in srnjak so jih mirno čakali kar med grmovjem in za debli.  

   

  



Ob pripovedovanju lovskih zgodb so novinci onemeli in spregovorili šele takrat, ko so jih izkušeni lovci izzvali 

z vprašanji o biologiji gozdnih živali.  

  

Srnjakov rožiček iz knežje popotnice je bil na mah podoben kosmatemu rožičku nagačenega srnjaka.  

   

 

  



Matej Lah je zatrobil na lovski rog.      

Rog je trobilo, ki so ga uporabljali že v 
prazgodovini. Izdelovali so ga iz živalskih 
rogov, zvitega drevesnega lubja ali kovine. 

Z njim so oznanjali konec lova.  

  

   
               

 

Ta je pa lovska! Uplenjena divjad je brez zadržkov pozirala fotografinji. 



Lovsko pustolovščino je začinil Dejan Sotirov, Mavrični bojevnik, s sto in eno idejo, kako v gozdu nikoli ne 

more biti dolgčas. Z malce spretnosti so vsi lovci iz lesene palice, prodnika in vrvi izdelali kamnito sekiro.  

   

   

   

        



     

    

 

 

Sekira je bila koristen prispevek za blagor 

Virskega mesta. 

 

 

 

 

 

Sedaj že pravi 
lovci so se 

preizkusili še  v 
metu sulice 

(kopja).  

Tarči sta bili  
silhueti srnjaka in 

divjega prašiča. 

 



    

   

 

 

 

 

Malce več spretnosti je zahtevalo ciljanje 

nihajočega zajca. 

 

 

    



PASTIRJI 
 
 

Knežja beseda pastirjem: 

»Pastirji, na delo, živina naj popase vse pašnike in jase! 

Pastirja naj palica vodi v dalj, črede svoje on je gospodar.« 

 

  

 

Pastirji pred jutranjim »izzivom 

v žakeljčku«:  

PASTIRSKA PALICA. 

Dobrine s pašnikov so za            
virski blagor priskrbeli pastirji 

v dveh pastirskih tropih: 

Nejc Perpar,  6. b, 

Tim Podobnik, 6. b, 

Ana Posavec, 6. b, 

Lia Hana Porenta, 6. b, 

Mima Kovačič, 6. b, 
Bor Kejžar, 6. bV, 

z mentoricami  

Katarino Pajk,  

Manco Šoštarić ter  

Branko Lah 

in 

Marcel Bitenc, 5. b, 

Mark Zupančič, 5. bZ, 
Tia Bregar, 6. a, 

Maruša Jurjevčič, 6. a, 
Jan Koren, 6. b, 

z mentorjem  

Lovrom Ulcejem. 

Kot se za dobre gospodarje črede spodobi, so morali pastirčki najprej prešteti živino na pašnikih okoli Virskega 

mesta. V bližnjem gozdiču so si urezali palice, na katere so ves dan z zarezami beležili število pašnih živali. 
Vsaka kôzica – ena črtica. Ali: debela zareza za 10 koz in tanka zarezica za 10 mladičkov … In seštevek: 20 

koz + 5 konjev + 1 krava + 1 ovca + 50 koz + 50 kozličkov + 10 ovc + še 10 ovc + … 

   



     

     

    

           



Ena skupina virskih pastirčkov se je 
povzpela do kozje črede na Gradišču. 
Tu so bile koze najbolj varne. Čuval 
jih je pastirski pes – kraški ovčar z 
imenom Ro.  

 

Tudi Virjani so imeli pse, ki so bili 

čuvaji čred in dòma.  

 

Ro in njegova lastnica, Špela Jerin, 

sta se pridružila četici pastirjev na 
poti proti Grofiji. 

 

 

  

   

  



Pastirji so mimogrede oskrbeli še konje na Vrhovčevi kmetiji tik pod Grofijo. Gospodarja, gospod Milan 

Vrhovec in Eva Fortuna, sta pokazala konjsko opremo in staro kmečko orodje. Z gospodom Vladimirjem 

Topolovcem sta osedlala najlepšega konja in pastirji so se lahko preizkusili še v ježi. 

    

                           

          

 

Na dvorišču 

Vrhovčeve 
domačije je 

starinski 

vodnjak, ki  je 

prava etnološka 
posebnost in še 

vedno služi 
svojemu 

namenu. 
   



 

Druga skupina pastirjev je pustolovščino začela na kmetiji 
Čepon nad stiškim samostanom, kjer domuje skoraj 100 
glava čreda koz.  

Kmetijo z več kot četrtstoletno tradicijo od leta 2018 vodita 

zakonca Sara in Jure Dremelj, ki na trg pošiljata kozje 
mleko, jogurt, skuto, kefir, mladi, zorjeni in dimljeni kozji 

sir ter sirotko. Koze se pasejo na okoliških pašnikih in kdo 
ve, morda so tudi virski pastirčki prav tu pred 2500 leti in 
več pasli drobnico.  

Za mlade kôzice in kozličke, ki danes na pašniku izbirajo 
najboljše zeli in prosto skakljajo naokrog, pravimo, da so 

deležni ekološke oskrbe. Podobni prizori pa so bili prav 
gotovo tod videni že v prazgodovini. 

 

 

Gospodar je pastirjem prikazal strojno molžo koz in postopek predelave mleka v jogurt in sir. Pustolovščine 
željni so se preizkusili tudi v ročni molži. Kar potruditi so se morali, saj je bila njihova naloga, da v Virsko 

mesto prinesejo golido kozjega mleka.  

    

Pastirji so oskrbeli koze in jih nahranili s koščki suhega kruha, ki so jih prinesli v malhi. 

   



   
 
Stalež živine so nato popisali še na pašnikih na poti proti Grofiji. Na Kovačičevem posestvu na Viru pri Stični 
se je paslo 10 ovc. Tam so dobili ovčjo kožo, ki so jo skupaj s kozličjo, ki so jo prinesli od Čeponovih, in 

golido kozjega mleka prinesli za dobrobit Virskega mesta. 

 

   
 

   

    



                  

    

   

       

      



   

    

   

 



MEDARJI IN ZELIŠČARJI 
 
 

Knežja beseda medarjem in zeliščarjem: 
»Sadove zemlje prinesite: zeli, plodove, med in vosek,  

vse dišeče za vaš nosek!« 

 

 

 

Ekipa medarjev in zeliščarjev pred jutranjim 
»izzivom v žakeljčku«: 

KOŠARICA IN SATJE. 

 

Polno košarico zelišč so za knežjo družino nabirali: 

Anže Miklavčič, 5. a, 
Alja Alibegović, 5. b, 
Klara Zupančič, 5. b, 

Vid Koščak, 5. aZ, 
Tilen Ogrinc, 5. aZ, 

Žiga Podržaj, 5. aZ, 
Ivan Zavodnik, 5. bZ, 

Sara Mulh, 6. a, 

Ela Janežič, 6. a, 

in mentorja 

Kristijan Rešetič ter 

Maja Rozman. 

 

 

Zeliščarji in medarji niso imeli lahkega dela. Konec marca so travišča in gozdiči še tako mladi in zelišča na njih 
še v brstih. In kje so čebele? Le kako bodo v Virsko mesto prinesli polne košare zeli in vrčke medu?  

Bili so pred težko preizkušnjo. Morda so bile ključ do obilnega nabirka uganke, ki so jih morali rešiti pred 
odhodom v gozd:  

1. Najprej v solati, nato zlate zvezde na trati, a na koncu ostanejo le še beli padalci. (regrat) 

2. Zelišče se začne s črko T. Poznamo 2 vrsti: ozkolistnega in širokolistnega. (trpotec) 

3. Listi imajo dražeče kiselkast okus; temu primerno je tudi poimenovanje. (kislica) 

4. Grmovje. Plod so lešniki. (leska) 

5. Belo krilce je razpela, ko v pripeki je sedela, ko je kapico izgubila, rdečo kapico je  
    dobila. (jagoda) 



6. Zdravilna rastlina, ki pomaga ublažiti mnogo preglavic. Na dotik zapeče. (kopriva) 

7. Plod bukve. (žir) 
8. Sadež je podoben malini, a je črne barve. Za kateri grm gre? (robida) 

 

   

Nak, v teh odgovorih niso našli ključa za uspeh. Sledila je druga pomoč: botanični priročniki! 

   

Potlej je bilo vse bolj enostavno. Brskati so začeli med grmovjem in travjem in košarice so se začele polniti. 
Sledil je posvet, kako se zelišča suši, za kaj se jih uporablja (mazila, kreme, čaji ...), kako se izdeluje mazila in 

v čem se jih hrani. K sreči so imeli še nekaj zaloge gozdnih sadežev in posušenih zelišč iz pretekle sezone: 
posušeno meto, meliso in šipek ter maline in lešnike. Vedoč, da bodo morali s sobotno bero zelišč zadovoljiti 
kneginjino radovednost, so nabranim zeliščem dodali kratke opise.  

   



Z zvrhanimi košaricami so krenili v gozd,    
kjer jih je čakala slajša preizkušnja:             
najti votlo drevo, iz katerega izletavajo     

čebele in jim vzeti med. 

A naloga ni bila nič lažja. Takega debla ni bilo 
nikjer.  

Medu v vrčke niso natočili, so pa iz gozda odšli 
z bogatim znanjem, kako so, morda tudi 

Virjani, nabirali in uporabljali med ter čebelje 
izdelke. 

 

  

 

Iz zgodovine čebelarjenja je znano, da so prazgodovinska ljudstva sprva dobesedno »kradla« satja z medom iz 

čebeljih gnezd. Zaloge medu, ki so jih čebele pripravile za prezimovanje, so pobirali iz skalnih razpok, votlih 
drevesnih dupel in drugih mest, kjer je bilo njihovo gnezdo varno pred vročino, mrazom in vlago. 

Sladkosnedni pa niso bili le ljudje, temveč tudi medvedi, zato so pred sladka najdišča postavljali straže in 
odganjali vsiljivce. Kasneje so izkušeni čebelarji znali sami uloviti roje čebel in jih naseliti v dupla, korita ali 
koše, kar jim je olajšalo odvzem medu. (http://www.okusi-med.si/cebelarjenje). 

Arheologi so tudi v naših krajih, na primer na barjanskih koliščih in ponekod na Štajerskem, s posebnimi 

metodami iz poroznih keramičnih posod izlužili vosek. V naši bližini, v severni Italiji, pa so odkrili celo 
poogleneli panj iz 5. stol. pr. n. št. (Vintar, Arheologija in čebele, neobjavljen delovni list).  

Z medom so sladkali hrano in blažili zdravstvene težave. Z voskom so mazali razpoke v posodah, da so bolje 

tesnile, ga uporabljali v obredju, zdravilstvu, kot gorivo, vezivo pri puščicah in celo za zobne zalivke.    

Na pobudo učitelja Kristijana Rešetiča je gospod Franc Kobe iz Čebelarskega društva Novo mesto posodil del 
drevesnega dupla s satjem. Nabiralci so si z zanimanjem ogledovali satje v duplu. Že majhna luknja v duplu 

čebelam zadošča, da v njem zgradijo satje. Tam potem skrbijo za svoj zarod in skladiščijo med. Prazgodovinski 

medarji so morali odžagati del drevesa oz. na nek način odpreti drevesno deblo, da so prišli do sladke nagrade. 

http://www.okusi-med.si/cebelarjenje


  

 

 



BITJE IN ŽITJE VIRSKEGA MESTA 
 
 

Boj za bitek in žitek (besedna zveza pomeni »boj za preživetje«, SSKJ) Virskega mesta so si ogledali mnogi 

domačini, sedaj že naši stalni obiskovalci, kot tudi arheologi, ki so navdušeno podprli naša prizadevanja za 
»popularizacijo« arheologije in osveščanje mladine o varovanju kulturne dediščine. 

Na fotografijah so v pogovore vpleteni: Tone Cilenšek, Lucija Grahek, Mitja Guštin, Mauro Hrvatin, Tatjana 
Kordiš, Borut Križ z ženo, Barbara in Sašo Porenta, Marjan Potokar, Ivanka Skubic, Primož Stergar, Dan Stern, 
Borut Toškan, Ivica in Janez Zupančič. 

  

 

      



    

  

  

Pridružili so se nam lovci LD Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični: Matej Lah s pomočnikoma – sinom 

Ambrožem in psičko Reso, Silvo Oven, Jože Plankar, Jože Zaman in Brane Zupan. 

 



Karizmatični Dejan Sotirov, Mavrični bojevnik, je sprva navduševal vse udeležence, nato se je priključil 
lovcem in jim popestril lovsko pustolovščino.  
 

  

Izkušenj poln je Dejan Sotirov pokazal starodobni način netenja ognja s pomočjo kresila in jekla, ki so ga 
zagotovo obvladali tudi Virjani. Vsi udeleženci, mladi in starejši, so ga obkrožili v velikem krogu in zvedavo 
čakali na ogenj. 
   

    

    



   

 

Geološko gledano je kresilnik mineral kremen (SiO2), 

npr. roženec ali druga kamnina z visoko vsebnostjo 

kremena, ki ima zelo oster rob. Jeklo za kresanje mora 

biti visoko ogljično in trdo kaljeno. 

Jekleno kresilo ima obliko ovalnega obroča, ki se natakne 
čez prve členke na prstih desne roke. Kresilni kamen se 
prime v levo roko in se proti kresilu nastavi čim bolj oster 
rob. Z gladko stranico kresilnega jekla se na hitro podrsa 

oz. ukreše od zgoraj navzdol po ostrem robu kamna. 
Trenje jekla ob kamen od kovine odtrga droben razžarjen 
košček, ki se ga prestreže v pooglenelo tkanino            

(prir. po https://opremljen.si/blog/kako-zakuriti-ogenj-metoda5/). 

 

 

  

 

https://opremljen.si/blog/kako-zakuriti-ogenj-metoda5/


Veščina izdelovanja vozlov pride marsikdaj prav. Tudi to izkušnjo je Dejan Sotirov delil z učenci. 

    
 
Prijetno vzdušje in sproščenost so ujeli tudi fotografi. 

   

 

   





  

 

 

Gospa Mateja Mak 

je goste lično 
postregla z 

dobrotami z 

okoliških kmetij. 

 

Pri postrežbi kosila 
sta ji pomagali 

domačinki,             
Eva Fortuna in 

Anamari Podržaj. 

 

  

 

  
 



Proti poldnevu so novodobni Virjani prihajali na dvorišče Grofije s polnimi jerbasi, vrečami in vozovi izdelkov 
in pridelkov, ki so jih bili kot prebivalci Virskega mesta dolžni darovati v dobrobit skupnosti.  

Lovci so pogumno dvignili kamnite sekire. Pastirji so na pastirske palice vrezovali še zadnje črtice za prešteto 

živad. 
 

   

 

   

 

   

 



Že je sonce vrh neba doseglo. Knežja družina je ležerno čakala pred dvorcem, da jim podaniki prineso dobrine 
in veščine ter izkažejo vrline.  
 

  

   

 



 

 

 

Obredno daritev je spremljala 

ljudska množica, ki je v 
širokem polkrogu obdala    

novo postavljen dvorec.  

 

 

 



KUHARJI so postregli z »virsko južino«. Jedače bode dovolj za vse. 

  

 

  

 

   

 



POLJEDELCI so napolnili kašče in odbrali semena za novo letino. 

  

     

  



 

LOVCI 

so knezu 

predali sekiro, 

branik virskih 

lovišč in 

gozdov. 

 
   

 



 

TKALKE 

so poskrbele za 

lanene  in 

volnene 

tkanine: 

odevala,  

vreče, mreže  

in vrvi. 

 

  

  



 

PASTIRJI 

so mesto in kneštvo 

oskrbeli s kožami,    

ovčjo volno,           

senom za steljo in   

golido mleka. 

 

 

  

    



 

VODARJI 

so v vedricah    

prinesli uročeno vodo 

– neskončno in bistro. 

 

 

 



 

MEDARJI  

in  

ZELIŠČARJI 

so v košaricah prinesli 

sladko in zdravo 

življenje vsem 

Virjanom. 

 

    

 



ZIDARJI so z novogradnjo zagotovili širjenje bivalne mestne četrti, ARHITEKTI pa so s spomenikom 

– miniaturo Virskega mesta, pustili sled o obstoju mogočne železnodobne postojanke za vse bodoče rodove. 

 

   



 

 

Darovi virskih 

podanikov so se 

zbirali pred 

knežjim 

dvorcem. 

 

  
 

In še slovo: 
 

V delu ste moči združili, 

dobrine nujne pridobili in davnino obudili. 

Zato vam hvala in nasvidenje. 

Ko luna dvanajstič po nebu se obrne, 

se virsko kneštvo k vam spet vrne. 

Do takrat pa lačni, žejni ne bodite, 

varno za obzidjem virskim naprej živite. 

 
 

 



 

Virsko mesto  

ima zdaj vse: 

monumentalno mestno 

arhitekturo, marljive 

kmetovalce, skrbne 

gozdarje  

in lovce,  

izkušene zidarje, tesarje, 
lončarje in tkalce,  
spretne trgovce, 

spoštovane meščane, 
garaške fužinarje, močno 

vojsko in ugleda željno 
elito, 

pa polne kašče, shrambe 
in skladišča dobrin vseh 

vrst. 

Za leta, desetletja, morda 

stoletja? 

 

Le kaj bi lahko omajalo 

moč virske železnodobne 
postojanke? 

 
 

 
 

Ravnateljev nagovor in vzpodbudne besede so bile dobra motivacija za koordinatorje prazgodovinskega dne,  

da se v eni od spomladanskih sobot  v naslednjem letu zopet srečamo na Grofiji z novimi raziskovalnimi izzivi. 
 



5. ARHEOZOOLOGIJA, ARHEOBOTANIKA, 

PALINOLOGIJA – KAJ PA JE TO? 
 
 

Virsko mesto je nastalo sredi plodne ravnice Stiškega kota in kljub razmahu železarstva sta poljedelstvo in 
živinoreja ostali osnovni dejavnosti za preživetje. Večstoletni obstoj naselbine je ustvaril stabilno kulturno 

pokrajino s trajnimi polji, travniki in pašniki, ki so zahtevali primerne obdelovalne postopke: kolobarjenje, 

gnojenje in uporabo rala. Arheologi so med izkopaninami našli le malo kmečkega orodja, a domneva se, da je 
bilo le-to podobno tistemu iz istrskih in posoških naselij – tam so med ostalinami našli več orodja.  

Bolj povedne kot same najdbe kmetijskih pripomočkov so lahko palinološke, arheobotanične in arheozoološke 
raziskave. Palinologija temelji na raziskavah cvetnega prahu (peloda) in spor, medtem ko arheobotanika in 

arheozoologija s pomočjo rastlinskih in živalskih ostankov na arheoloških najdiščih razkrivata način življenja 
in gospodarjenja v prazgodovinskem času (Andrič in sod. 2016). Med rastlinskimi ostanki v arheoloških kulturnih 
plasteh so poleg pelodnih zrn tudi plodovi, semena, zrela žitna socvetja, stebelca, vlakna, listi, iglice, les, oglje, 
ostanki tekstila, vrvi, ostanki hrane in pijače v posodah, ostanki krme in stelje. Pleve so uporabljali za izdelavo 

glinastega ometa hiš; če je koča zgorela, so se ostanki zoglenelih luščin lepo ohranili v prežganem lepu. Med 
živalskimi ostanki so pogoste kosti, zobje, rogovje, luske, lupine mehkužcev, zunanji skeleti žuželk, jajčeca 
zajedavcev, iztrebki, jajčne lupine, dlake, peresa, sledi maščob, mleka, krvi in mumificirana ali zoglenela trupla 
(Toškan 2016). 

Arheobotaniki ugotavljajo: 

• razširjenost divje rastočih, nabranih in gojenih rastlin v okolici arheoloških naselbin, 

• uporabnost rastlin (npr. za prehrano, krmo, steljo, v medicinske, opojne in obredne namene, za izdelavo 

tekstila, vrvi, barv in bivališč, za kurjavo …), 

• prehranske navade in način skladiščenja živil,   

• okoljske razmere v davni preteklosti (podnebje, značilnosti tal, vodni režim, človekove vplive na 

rastlinstvo), 

• živalsko prehrano in oskrbo domačih živali. 

Arheozoologi pa razkrivajo: 

• vire prehrane, npr. odvisnost od lova, živinoreje, nabiralništva in mrhovinarstva, 

• razširjenost domačih živali in proizvodov njihove reje (meso, volna, mleko), 

• uporabnost domačih in lovnih živali (za prehrano, kože, krzno, volno, orodje, orožje, okraske, gnoj in 
delovno silo ter prisotnost v simboliki), 

• načine predelave živalskih proizvodov in trgovanje z njimi,  

• prisotnosti živali v duhovnem svetu (obredna žrtvovanja, hišni ljubljenčki, objekti umetniških upodobitev). 

Palinologi so na slovenskih arheoloških najdiščih s posebnimi metodami identificirali pelod rži, koruze, ajde, 

žit, stročnic, lanu in konoplje.  

Paleobotaniki so dognali, da so v starejši železni dobi že poznali glavne vrste žit: enozrno in dvozrno pšenico, 
ječmen, oves, proso in rž. Od križnic so pridelovali zelje, repo, kolerabo, poznali so tudi grah, bob in lečo. Med 
uporabnimi rastlinami je bil razširjen lan, od zdravilnih pa črni bezeg in robida (Dular in Tecco Hvala 2007). 

Najdbe iz časa Gabrovčevih arheoloških izkopavanj virske naselbine med leti 1967 in 1974 so bile tudi 

arheozoološko pregledane. Analizo znatnega števila kosti (4500 opredeljivih kosti iz 22 sond) je opravil Sandor 

Bökönyi (Gabrovec 1994) in ugotovil, da  so tu redili šest vrst domačih živali in lovili vsaj deset vrst divjih 
živali. Vzreja perjadi ni bila dokazana. Lov je bil priljubljen, a je imel v prehrani manjši pomen, saj je le 5 % 

najdenih kosti pripadalo divjim živalim (Dular in Tecco Hvala 2007). 

 



Od domačih živali so bile ugotovljene: 

• Rogato govedo nizke rasti, visoko v povprečju 109 cm, ki so ga uporabljali za mleko, meso, kože in kot 
vlečno žival. 

• Drobnica: ovce in koze za mleko, volno in krzno. 

• Nizkorasli prašiči za meso. Prevlada mladih kosti napeljuje na dejstvo, da so prašiče klali v juvenilni in 

subadultni starosti, saj je bilo mlado meso bolj okusno.  

• Pes je najstarejša udomačena žival in je bil človekov spremljevalec že v času pozne ledene dobe (pred 

36.000–33.000 leti). Psi so bili hišni in čredni čuvaji ter pomočniki pri lovu.  

• Konji; domneva se, da so za delo (vleko) redili konje lokalnega izvora, ki so bili majhne rasti, medtem ko 

konjski skeleti iz pridatkov v grobovih odličnežev nakazujejo drugo, uvoženo pasmo, ki je bila po rasti 

višja. Konj je bil v pomoč pri transportu, oranju, vojskovanju in je bil statusni simbol. Bil je manj 
izpostavljen umetnemu izboru kot govedo, drobnica in prašiči, saj se je človek pri reji konj bolj usmerjal na 
izkoriščanje prirojenega potenciala za hitrost in moč kot pa za povečevanje prirasta mesa, maščob, 
mlečnosti. Uporabo konj za ježo arheozoologi ugotavljajo po spremembah oz. obrabi kosti in zob, ki 

nastanejo zaradi uzde in sedla (Toškan 2016).  

Velikost domačih živali je pokazatelj razvitosti živinoreje in sposobnosti živinorejcev. Ker železnodobni človek 
živini ni zagotavljal optimalnih razmer, zlasti ne zadostne zimske krme, je bila nižje rasti. Na velikost je vplival 
tudi načrten nadzor nad parjenjem; tako so nastale pasme. Na Slovenskem se je višina živine zaradi boljše 
oskrbe povečala po prihodu Rimljanov, znižala pa po propadu imperija, v zgodnjem srednjem veku. 
Arheozoologi način reje oz. oskrbe ugotavljajo po patoloških tvorbah na kosteh in zobeh. Te odražajo kakovost 
oskrbe s hrano, način in intenzivnost izkoriščanja npr. delovne živine. Veliko razkrivajo tudi sledovi 
razkosavanja, vrezov in pasjih zob na najdenih kosteh. Pri lovnih živalih, od katerih so dobili kožo in krzno, so 

na skeletu vidne zareze (Toškan 2016). 

Lovci so največ lovili jelenjad (rogovje za orodje, okraske), manj divje svinje in srnjad. Občasno so uživali 
meso turov, kozorogov, medvedov, zajcev in ptic. Volkove in lisice so lovili zaradi kož. Jelenjad in srnjad so 

lovili s kopjem in lokom, za zajci pa so metali krepelca, na eni strani obtežena, ali pa so zajce zaganjali v 
lovilne mreže. V pomoč so bili dresirani psi (Dular in Tecco Hvala 2007). 

 

                

Levo so razmerja med kostmi divjih živali, desno med kostmi domačih živali na virskem arheološkem najdišču 

(Dular in Tecco Hvala 2007). 

V literaturi najdemo še en zanimiv podatek. Na temelju vzorca človeških kosti iz Magdalenske gore so 
rekonstruirali podobo železnodobnega »Magdalenskogorca«, virskega soseda. Bil je dokaj visok (tudi ženske so 
bile velike), krepke postave, a ne mišičast, podolgovatega obraza s širokim topim čelom in dolgim krepkim 
nosom z bolj ali manj ravnim profilom in močnejšo čeljustjo. Življenjska doba moških je bila domnevno okoli 
40 let, žensk okoli 30 let (Tecco Hvala 2012). 

Pripravila: Mojca Hrvatin 



 

Prav posebno arheozoološko delavnico 
je pripravil gospod Borut Toškan, 

strokovnjak za analizo živalskih kosti 
na arheoloških najdiščih.  

Razstavil je svojo zbirko kosti ter 

udeležencem predstavil metode in 
rezultate svojega dela. 

 

 

 



  

 

  



   

  

 



6. KLEPET Z GOSTI 
 

Dr. Borut Križ: 

»Arheološke najdbe so dokaz živosti.«   
   
 

 

Dolenjski muzej se je pred kratkim posvetili steklu in jantarju na 

Dolenjskem. Kaj bi o tem zanimalo naše bralce?  
Pravzaprav je tako … Za časa starejše železne dobe, ki ga obuja tudi 

današnji prazgodovinski dan, je bila Dolenjska prav posebna pokrajina, ki 
je imela veliko srečo: tu je bilo veliko železove rude. V železni dobi je bilo 
železo zelo pomembno in zanimivo za vse. V tem času se je razvijala 
celotna civilizacija in sredozemska kultura: stara Grčija, Etrurija … 
Sredozemski prostor je bil tisti, ki je ustvaril evropsko civilizacijo. Ostala 

Evropa pa je bila, kot so rekli Grki, barbarska in manj razvita. Tako kot 

danes gledamo grdo na tiste, ki imajo v rokah nafto in si lahko privoščijo 
marsikaj, se je dogajalo tudi takrat. Če pogledate Kuvajt, jim gre danes 
zelo dobro. Takratni prebivalci pa so imeli v rokah železo, z njim so 
trgovali. Tudi Grke in Etruščane je zanimalo železo. Večina se je v tistem 
času ukvarjala z živinorejo, poljedelstvom, vsi so imeli ovce, koze, krave, 

prašiče. Težko je bilo enega prašiča vleči od tukaj v Grčijo. Ampak železo, 
izdelke iz železa, to pa je bilo vredno. In to je bila prednost dolenjskega 
prostora.  

Zdaj pa se vrnem na vaše vprašanje. Imeli smo železo in ta družba je 
sorazmerno dobro živela. Socialna diferenciacija, družbena razslojenost je 
bila že takrat prisotna. Ko so se pojavili denar in dobrine, so se nekateri 
takoj znašli pri tem. 

Nastal je poseben sloj, ki mu rečemo elita tistega časa. Mi jim rečemo halštatski knezi, čeprav niso bili pravi 
knezi v srednjeveškem pomenu, pa vendar so bili neki vodilni ljudje tistega časa v tem prostoru, ki so imeli v 
rokah politične, verske in gospodarske funkcije. Skratka, obvladali so celotno družbo. Ti knezi so bili bogati, 

kar sklepamo po njihovih grobovih. Na srečo so verjeli v posmrtno življenje in so pokojnim dali v grobove tiste 
stvari, ki bi jih pokojniki utegnili potrebovati v drugem življenju. Grobovi kažejo, kako so bili pomembni in 

koga so predstavljali. Danes je podobno: ko nekdo umre, ga obredno pokopljejo z vsemi častmi. Takrat pa so 

pomembnost umrlega pokazali s tem, kar so mu položili v grob. V grobovih se pojavi veliko pomembnih in 

kakovostnih zadev. Ena od njih sta bila steklo in jantar. Analize jantarja kažejo, da je prihajal z Baltika po t. i. 

jantarni poti. Jantarna pot ne pomeni ene steze, ki je šla mimo gradišč, ampak je to koridor, ki je potekal od 

severa proti Jadranu. Ena od poti je vodila tudi preko Dolenjske. Torej je bila takrat dovolj močna pokrajina, ki 
si je lahko privoščila jantar. Vsak si ga ni mogel. Prišel je od daleč, imel pa je tudi duhovno moč.  

Druga zadeva je steklo. Dolenjska ima kremenčev pesek, ki je osnovna surovina za izdelavo stekla. V grobovih, 

pa tudi v naseljih, smo našli stotine, tisoče steklenih jagod, ki so bile različno okrašene. Dolenjsko steklo je 

zanimivo, svetilo se je po celi Evropi. Toliko različnih vrst stekla in v takih količinah, kot smo jih našli tukaj, 
jih ni nikjer drugje. Drugje so našli le par primerkov. Tukaj pa na tisoče enakih, kar pomeni, da je bila tukajšnja 

proizvodnja zelo močna. V steklu je zgodba še naprej. Steklo je predvsem modre in zelene barve. Barvali so ga 

s kovinskimi oksidi. Je tudi zelenomodre, rumene, rjave, bele barve. Težava je bila rdeča barva. Niso je znali 

kar tako dobiti. Rdečo barvo je dal jantar. Jantar je sicer rumene, rumenooranžne barve, jantar v naših krajih pa 
je bil oranžnordeče barve. Očitno so tukajšnji kupci hoteli imeti rdeč jantar, ker je rdeča barva življenja, barva 

krvi. Tak jantar je popestril ogrlice z rdečo barvo.  

Dolenjska ima veliko drugih reči, predvsem bronaste izdelke, situle. Na Dolenjskem to niso bili samo obrtni 

izdelki, ampak tudi umetniški izdelki, saj so figuralno izjemno lepo in bogato okrašeni. Vsaka visoka umetnost 

je draga, ima večjo vrednost, kar je še en dokaz, da je bila Dolenjska bogata pokrajina ne samo v materialnem 

smislu, ampak tudi v duhovnem. 

Kakšno moč je imel jantar? Kaj jim je pomenil v posmrtnem življenju, kaj v zemeljskem?  

Jantar je poseben material s pozitivno simboliko. Grki so ga imenovali elektron. Po njem je dobila ime 

elektrika. Pri jantarju je zanimivo to, da če ga podrgnete, ga naelektrite in tako privlači delce. To je bilo za tiste 



čase nekaj magičnega. Niso vedeli, ali je jantar kamnina ali je organskega izvora. Tudi zato je bil nekaj 

posebnega. Verovali so, da prinaša srečo, vrača zdravje, varuje pred zli duhovi in nesrečami. Je nekaj 
pozitivnega. Še danes ponekod kupujejo otrokom jantarni nakit, da jim zobje bolje rastejo, da ni bolečin, da se 
v redu razvijajo. 

Kaj vas je navdušilo za študij arheologije?  

Mene so v arheologiji vedno zanimala naselja, zato sem študij usmeril v proučevanje prazgodovinskih naselij. 
Tudi diplomo sem delal iz naselij. Prvih 10 let sem aktivno sodeloval pri raziskovanjih naselij. Tudi z dr. 

Dularjem sem sodeloval na projektu, ki ga je vodil Inštitut za arheologijo. Zadnjih 20 let se ukvarjam le z 

grobišči. Tudi v doktoratu sem proučeval grobove. Zame so prioriteta še vedno naselja, tudi Stična. Kot veste, 

sem iz Novega mesta … 

Ali ste sodelovali pri izkopavanjih stiških grobišč? 

Žal samo pri eni gomili. Gomile je Narodni muzej Slovenije izkopaval v 70. letih in tam sem že sodeloval. Žal 
sem bil premlad, da bi sodeloval tudi pri izkopavanju naselja. 

Če nadaljujem … sem iz Novega mesta in ko sem hodil v Ljubljano, sem se pogosto ustavil tukaj. Še danes sem 

zelo pogosto na Cvingerju in v Stični, za katero bi lahko rekli, da je zibel slovenske prazgodovinske 

arheologije. Včasih sem bil kar malo tečen, ker so se dogajale neprijetne stvari z gomilami. Uničevali so jih, 

izkopavali jame za odpadke. Slučajno sem na tisto naletel in jaz, ki nisem domačin, sem obveščal Zavod za 

spomeniško varstvo, da je treba nekaj narediti …  

Imate kaj otrok, vnukov? 

Da, imam jih. 

Kako prenašate arheološke izkušnje na svoje potomce? 

Mislim, da sta me imela hči in sin »poln kufer« v času odraščanja. Šla sta v druge smeri. Mučil sem ju tudi na 

potovanjih … Hči je na slavistiki … sin je drugje … Zanima ju, a nista se odločila za študij arheologije ali 

zgodovine. 

Sta kdaj izkopavala z vami, ali ste pustili, da kopljeta samo na domačem dvorišču? 

Nista ravno tega počela, sta pa na nekaterih izkopavanjih sodelovala kot prostovoljca. 

Koliko časa ste zaposleni v Dolenjskem muzeju? 

Zaposlen sem na arheološkem oddelku že 30 let.  

Katera zbirka je za vas v muzeju najdragocenejša? 

To je provokacija. Vsak cigan mora braniti svojega konja. 

Da slišimo; kateri konj je vaš … 

Arheološki.  
Vam je zanimiva še kakšna zbirka? 

Ja, etnološka zbirka. 

No, ampak arheologija in etnologija sta povezani vedi … 

Ja, lahko bi rekli, da sta arheologija in etnologija povezani, samo čas je drugačen. Arheologija proučuje 
življenje iz časov, ko nimamo pisnih virov in delamo samo z materialnimi viri, etnologija pa se poslužuje tako 
materialnih kot pisnih virov. 

Imate 5 stalnih zbirk. 

Ja, to so arheološka, etnološka, razstava novejše zgodovine – NOB, likovna razstava in razstava del Božidarja 
Jakca. 

Veliko izkopanin se ne shrani, ker nimajo razstavne vrednosti. Ste kdaj vzeli kakšen arheološki košček 
za privatno zbirko? Jo sploh imate? 

V muzealstvu je edina higienična zadeva, da nihče ne sme imeti privatne zbirke. Po drugi strani pa nismo 

ničesar zavrgli. Nekatere stvari so v slabšem stanju, druge v boljšem. Boljše razstavimo, a slabše zato niso nič 
manj pomembne. Če razložim čisto konkretno: tudi če imate 100 000 enakih predmetov, v arheologiji to 
pomeni, da jih imate samo toliko in nič več. In ko jih ni več, jih ni več. Arheološki predmeti ne rastejo, ne 
nastajajo novi, njihova številka je končna. Z izkopavanjem pridobivamo. Če pa imate vi strojček, ki dela 



plastične zamaške, jih lahko izdelate 100 000, lahko se odločite, da jih izdelate še 100 000, povečate njihovo 

število in to naredite večkrat. Torej končno število tukaj ni omejeno. Če imamo toliko podvodnih amfor, ladij, 

ki so se potopile, jih imamo samo toliko in nič več. In vsak od teh predmetov je izjemno pomemben in 

dragocen. Ko jih uničimo, jih nimamo več, ne moremo narediti novih, lahko naredimo kopije, originalov pa ne 

več. Mogoče včasih malo čudno gledamo, ampak nobene arheološke stvari nismo zavrgli, pa čeprav je bila v še 
tako slabem stanju. Spravili smo jo v depoje, v skladišče, na varno, kjer jih ohranimo. Žal je tako, da nič ni 

večno. Vse, kar lahko naredimo, je, da jim podaljšamo življenjsko dobo.  

Ali so v Dolenjskem muzeju predmeti zgolj iz Dolenjske? Ali kaj kupujete, menjate? 

Dolenjski muzej ima le predmete, ki so jih našli na Dolenjskem. Narodni muzej Slovenije pa hrani predmete iz 

celotne Slovenije. Načeloma je določeno, katera področja pokriva kateri muzej. Lahko rečemo, da gre za 
muzejsko mrežo, ki je razdeljena po občinah in tiste občine, ki sodijo v okvir Dolenjskega muzeja, pokrivamo 
mi. To pomeni, da s tega področja pridobivamo predmete za celotni muzej. Ne pridobivamo samo arheoloških 

predmetov, temveč tudi predmete, ki spadajo v umetnostno zgodovino. 

V muzeju imate programe za vrtce in šole. Ali si mlajši z zanimanjem ogledajo zbirke? 

Odvisno, kako so dogovorjeni. Lahko gredo na ogled samo tematskih zbirk. Običajno je arheologija tista, ki je 
najmočnejša, saj ima največ predmetov in najbolj prestižne predmete, ki si jih lahko ogledajo. Organiziramo 

tudi delavnice, ki se navezujejo na snov, ki so si jo ogledali pri nas. 

Ali vrednost muzeja dvigujeta število predmetov in bogastvo zbirk? 

Joj, če bi vprašali naše financerje, t.j. Ministrstvo za kulturo, potem bi rekli, da je to število obiskovalcev, saj 

odraža kvaliteto dela in zbirk v muzeju. Po mojem mnenju smo muzeji v zadnjih letih neke vrste cirkuške hiše, 
kar je napačno. Osnovna naloga muzeja je, da zbira predmete, jih proučuje, predstavlja, se pravi popularizira 
predmete. Današnje mišljenje pa je, da je treba organizirati razne dogodke in ne vem, kaj še vse. Če ne bomo 
imeli osnovnih zadev, kot so predmeti, potem ne bomo mogli ničesar več delati. Muzeji s predmeti ohranjamo 

preteklost in zgodovino. In če ne bi bilo tega, bi ostalo le virtualno, virtualno pa je danes »klik–delete« in stvari 

ni več. To je prva stvar, druga pa je, da so arheološke najdbe dokaz življenja, živosti. Zato mora muzej hraniti 
ta dokaz živosti. In to je tudi današnji prazgodovinski dan. Je nekaj fantastičnega, ker otrokom prikazujete kup 

stvari, ki so zlata vredne in dragocene. Zavest, da so lahko ponosni na to, kar imajo, da so ponosni na kraj. 

Včasih smo imeli v šolah predmet domoznanstvo. To je bil krasen predmet, saj smo spoznavali domači kraj, 

svojo okolico in si potem lažje razumel ostale stvari, si jih lahko primerjal. Danes tega ni več in to, da vi 
pokažete, kaj imate na tem prostoru, je tako pomembna zadeva. Zdi se mi neprecenljivo. Ali je neka zadeva 

pomembna slovensko, evropsko … nima veze! Pomembno je, da jo imamo in da se tega pomena zavedamo in 

za moje pojme je to nekaj fantastičnega … 

Ste danes prvič tukaj? 

Ja, danes sem prvič tukaj. Povabila me je gospa Hrvatinova. 

Ali je v muzeju že kdo uničil kakšen predmet ali ga ukradel? 

V muzeju, moram priznati, smo tako previdni, da so vitrine zaščitene. V začetku 70. letih se je zgodil velik rop 

pri nas, eden največjih ropov v muzealstvu. Italijanski profesionalci so spraznili kompletno arheološko zbirko. 
Vse. Na srečo je eden od stanovalcev skozi okno stanovanja opazil, da že tri dni v bližini muzeja stoji sumljiv 

avto italijanske registracije. To so bili še tisti socialistični časi, z načelom »nič nas ne sme presenetiti«. Na 

listek je napisal registrsko številko tega avtomobila, ki je bil pred muzejem parkiran samo v nočnem času. Na 
podlagi te številke je Interpol ugotovil, kdo je to bil. V Raveni so potem prišli do zadeve in nam jo vrnili. 

Ukradene so bile vse situle, vse, kar je bilo najpomembnejšega iz starejše železne dobe, iz halštatskega 
obdobja. 

Ali bi te situle dosegle visoko ceno na trgu, da bi si kdo lahko finančno opomogel? 

Tako je: na trgu so to velike vsote. Danes imamo posamezne situle zavarovane za nekaj 100 000 evrov. To so 

velike številke. Zadeva je bila taka, da je bil ta rop naročen. Potem so nam povedali, da je zadevo naročil nekdo 

iz visokih italijanskih politični krogov, ki je točno vedel, kaj želi imeti. Dva zasebna profesionalca sta to 

izvedla za njegovo privatno zbirko. Za denar sta bila pripravljena to narediti. Rop pa zagotovo ne bi bil rešen, 
če sosed ne bi zapisal registrske številke. Predmeti bi šli »adio mare« in jih ne bi nikoli več dobili nazaj, saj 

niso bili namenjeni prodaji, ampak privatni zbirki.  

Pripravila: Andreja Robek Perpar 

 



Dr. Borut Toškan, 

edini profesionalni arheozoolog v Sloveniji   
 
 

Razstavili ste zbirko kosti živali. So iz prazgodovine, ali so 
to sodobne izkopanine? 

Na razstavi so okostja današnjih živali, ki jih imamo na 
Inštitutu za arheologijo kot primerjalno zbirko, ki je v pomoč 
pri opredeljevanju vrste arheoloških kosti. Prednamci so kosti 
ponavadi razbijali, da so prišli do mozga. Zato so te kosti 
ohranjene v fragmentih. 

 

Študirali ste biologijo. Ali ste se že v času študija odločili za proučevanje živali? 

Študiral sem splošno biologijo in v času študija si nisem predstavljal, da bom končal v arheoloških vodah. Po 
diplomi so na Inštitutu za arheologijo potrebovali nekoga, ki bi se ukvarjal z živalskimi ostanki z arheoloških 
najdišč. 95 % takšnih najdb predstavljajo ostanki sesalcev, ostalo so ptiči, ribe, mehkužci. In tako sem se pričel 
ukvarjati z arheološkimi živalmi. 

Ali ste imeli kakšnega mentorja, glede na to, da to ni področje vašega primarnega študija? 

Slovenski mentorji so bili bodisi biologi bodisi arheologi ali pa paleontologi, a oni se ukvarjajo z živalmi iz 
drugačnega vidika: raziskujejo življenje, razvoj živalskih vrst pred človeštvom, ne pa z odnosom človek–žival. 

Katera žival se je najbolj spremenila po videzu? 

Spreminjale so se domače živali, predvsem drobnica in govedo. Če govorimo o železni dobi, so bile živali 
precej manjše od današnjih. 

Dajva za primerjavo kravo. Kako visoka je bila? 

Takratne krave so bile plečne višine okoli 110 cm.  

Je to višina nemškega ovčarja? 

Več kot nemški ovčar … skoraj dvakratna višina nemškega ovčarja. 

Slišala sem, da naj bi se vsaka generacija zvišala za nekaj mm, cm. Je višina današnje krave posledica 
križanja živali? 

Železnodobni ljudje bi bili seveda navdušeni nad tem, da bi bila njihova goveda večja, a velikost je odvisna od 
kvalitete oskrbe, sploh v začetni fazi razvoja. V tem smislu je bilo tedanje znanje primerno za njihovo višino 
110 cm. Rimljani so s križanjem in načinom reje precej napredovali, zato so bile živali višje rasti. Ko so 
Rimljani prišli k nam, se je višina goveda povečala za 20 do 30 cm. Ko je rimska država propadla, se je to 
znanje izgubilo. Višina goveda v srednjem veku je bila spet taka kot v železni dobi ali celo pod njo. V 
modernem času smo s sodobnimi prijemi živali povišali. 



Ali obstaja žival, ki so jo takrat imeli, pa je danes nimamo več? 

To, kar imamo danes, so imeli tudi takrat. Mi imamo udomačene mačke, ki takrat še niso bile udomačene. Od 
divjih živali so bili v tistem času losi, zobri, pragovedo. 

Kako veste, ali je bila žival udomačena ali ne? Je to vidno v grobovih? Na primer, da so lovcem dajali v 

grob raje neudomačene kot udomačene živali? 

Je kar problem to ugotoviti. To vprašanje lahko rešimo pri tistih vrstah, kjer imamo lokalno prisotnega divjega 
sorodnika in udomačenega. Pri nas sta to samo govedo in prašič. V tem času so imeli tudi pragovedo, iz 
katerega se je razvilo domače govedo, in seveda divjega prašiča, iz katerega je nastal domač prašič.  

Kaj pa psi? 

Tudi psi in volkovi, ja. Razlika je v glavnem v velikosti. Divji so precej večji, pri govedu zelo očitno, pri 
prašiču pa … Pragovedo je imelo plečno višino 190 cm, torej znatno višjo. Pri prašičih pa je težje, ker so jih 
prosto pasli in je prihajalo do križanja z divjimi. Tako imamo majhne domače, srednje križance in tiste velike, 
divje. Težko je reči, kateri je bil udomačen in kateri ne. 

Iz iztrebkov lahko menda ugotovite, kaj so jedli. Se lahko določi, ali je iztrebek živalskega ali človeškega 
izvora? 

Ja, če je iztrebek ohranjen v celoti, potem lahko že po obliki in s precejšnjo gotovostjo sklepamo, kateri živali 
ta iztrebek pripada. 

Lahko po iztrebku določimo, da je žival udomačena? 

Po obliki iztrebka ne. Vsebina iztrebka kaže, da je imela domača žival drugačno prehrano kot divja. Pred 
kratkim smo gledali koliščarske pasje iztrebke. V njih so bili ostanki človeške hrane. To je kazalec, da ne gre za 
volka, ampak za psa, ki je jedel, kar je človek zavrgel. 

 

Menda ste eden redkih oz. edini arheozoolog v Sloveniji. 

Ali to drži? 

Sem edini, ki imam to srečo, da sem za svoje delo tudi 
plačan. Je nekaj mladih, ki so se med diplomo ali 
magisterijem s to problematiko ukvarjali, a jim ni uspelo, da 

bi se s tem ukvarjali tudi profesionalno. 

Katera je vaša najbolj zanimiva najdba? 

V nekem grobu železnodobne starosti v Ljubljani smo odkrili 
eno samo živalsko kost, ki je bila penilna kost psa ali volka. 
To je kost, ki jo imajo samo samci psov v spolnem organu. 

Po velikosti ni bilo mogoče določiti, za katero gre, a je bilo 

pomembno za razumevanje obreda, torej ali je del obreda 

volk ali pes. Proučili smo kemično sestavo te kosti in 
ugotovili, s čim se je žival hranila. Delež rastlinske hrane je 

bil bistveno prevelik za volka. Celo več. Ugotovili smo, da je 

bila rastlinska komponenta sestavljena predvsem iz določenih 
vrst rastlin, s katerimi so hranili pse višji sloji. Izkazalo se je, 
da gre za ostanek psa, ki je bil morda vzrejen kot bodoča 
žrtvena žival, saj je bil v teh kosteh delež nekaterih rastlin 

posebej visoko izražen, bolj kot pri sočasnih psih iz klasičnih 
naselbin.  

S katero hrano so hranili pse višji sloji? 

V železni dobi pridejo k nam nove rastline. Govorimo o 
količinsko pomembnem dvigu. 

Ko so delali kolegi v tujini podobne raziskave, so ugotovili, da je bil delež prosa v prehrani psov, ki so jih našli 
bodisi v grobovih bodisi na svetiščih, znatno večji pri psih bogatejših slojev kot pri psih navadnih ljudi. V tem 
smislu mislim. 



Kaj vam pomeni, če v grobu najdete kosti psa ali volka? Je to pokazatelj določenega obreda ali morda 
statusa pokojnika? 

Bolj kot to, da bi bil potek obreda drugačen, gre za to, da razumemo, kakšno vlogo je imel pes v tedanji družbi. 
Pes je bil takrat pomočnik pri lovu ali čuvaj črede. Ve se, da so psa občasno uživali in da je bilo v tistem času 
veliko potepuških psov. Tu se odpira še en segment, in sicer ko ugotavljamo, da je imel pes še eno specifično, 
obredno vlogo. Raziskave so pokazale, da se znotraj istega grobišča (v tem primeru starejše železnodobno 
ljubljansko grobišče) najdbe psov pojavljajo v centralnih grobovih gomil, ki so kot taki še posebej pomembni, 
ali pa se pojavljajo v velikem številu na nekih kultnih mestih znotraj grobišč. Pomemben je podatek, da smo 
okostja dobili tudi v jami, v katero so zasadili nosilne stebre pomembnih hiš v naselbinah tistega časa. Tako se 
je pokazal segment vloge psa v odnosu do človeka, ki dotlej za naš prostor ni bil poznan. In če bi se izkazalo, 
da so bili to volkovi, bi obred kot obred enako potekal, le da bi se volk pokazal kot žival s posebnim pomenom.  

Ali najdba psa ali volka kaj pove o poklicu pokojnika? 

Če najdemo psa v centralnem grobu ali v eminentni stavbi, sklepamo, da je to nekaj pomenilo veljakom tistega 
časa. Ampak teh najdb je pri nas premalo, da bi lahko ocenili, koliko navzdol po hierarhični lestvici je ta običaj 
dejansko segal.  

Kako se najdba petelinjih kosti loči od kokošjih? 

Najlažje je, če je cela žival. Naslednji pokazatelj je petelinova ostroga, to je kost na zadnjih okončinah. Če žival 
ni cela, pa te kosti ni. Takrat se išče odgovor na podlagi velikosti. Petelini so v povprečju večji od kokoši, a za 
takšno sklepanje potrebuješ dovolj velik vzorec. Če imaš samo enega predstavnika vrste, ne moreš vedeti. 
Poznati je treba, kakšna je bila velikost petelina in kokoši. Moram povedati, da imamo v ljubljanski naselbini, 
kjer smo to največ raziskovali, eno najstarejših najdb kokoši v Srednji Evropi. 

Tudi po številu? 

Eno najstarejših – kokoš ima v mlajši kameni dobi, ko je bila številčno zelo prisotna, kultno ozadje. Dostikrat 

smo našli v grobovih cele kokoši. V starejši železni dobi imamo v Srednji Evropi posamezne najdbe, ki se 
pojavljajo samo v takih kontekstih, ki se navezujejo na obrede, grobišča in svetišča. Ena taka najdba je poznana 
iz Ljubljane. Je sicer datirana na plast 14. 

Pri kateri večji najdbi ste sodelovali? 

Odkrili smo najstarejše konje na slovenskem ozemlju, ki so za dobro tisočletje starejši od sedaj najstarejšega 
znanega iz koliščarskih naselbin. To je sredina 3. tisočletja pr. n. št. Odkrili smo nove najdbe konj v grobovih iz 

časa pozne bronaste in starejše železne dobe, ko se je ta, kasneje tako znan fenomen polaganja konj v grobove 
veljakov, šele vzpostavljal. V zgodnji fazi so dodajali sežgane cele živali, v kasnejšem obdobju pa še nežgane, 
bodisi cele ali samo lobanje, kar kaže na razvoj običaja, na zametke običaja, ki tukaj takrat še ni bil poznan. 

Glede na to, da ste eden redkih arheozoologov, bi pričakovala, da ste do svojih najdb tudi zaščitniški. 
Konec koncev jih ni tako veliko. Ali sami sodelujete pri restavriranju ali to pustite drugim? 

Prepustim drugim, a hkrati moram povedati, da se okostij večinoma ne restavrira … 

Zakaj ne? 

Ni potrebe, kost je že sama po sebi načeloma dosti robustna najdba … 

No, kakšnega petelina bi že šlo … 

Bolj je problem ohranjenosti v tem smislu, da kolegi na Dolenjskem kopljejo čudovite najdbe, ampak žal v 
kislem sedimentu, kjer so kosti slabo ohranjene. So propadle v njem. Če je sediment, v katerem je kost 
shranjena, ugodnejši, potem je kost razmeroma trdna. Takrat je treba kvečjemu paziti, da kasneje, ko je nekje 
hranjena, ni izpostavljena npr. prehudemu nihanju temperature ali vlage, ker potem razpoka in propade. 

Ali se te kosti shranijo v muzeju kot del zbirke? 

Če mislite kot hrambo, potem seveda, kot restavriran del pa ne. 

Ali imate tudi privatno zbirko kosti? 

Ne, imamo to zbirko na Inštitutu za arheologijo. V zbirki so današnje živali. Kar pa je arheološkega gradiva, 
smo po zakonodaji dolžni po zaključeni obdelavi predmete oddati muzejem. Po potrebi si jih lahko ponovno 

sposodimo. 

 



Ali za kosti navdušujete tudi svoje otroke? 

Imam 3 otroke, stare 11 in 9 let. Neogibno je, da otroci spoznavajo moje delo … Je pa tako, da sta fanta 
nekoliko bolj navdušena kot dekle, navdušenje pa je odvisno tudi od zgodbe. Če je zgodba zanimiva, pritegne, 
če je suhoparna, pa odtegne. 

Ali tudi med sprehodom po gozdu iščete kosti? 

Vsekakor se posvečamo bolj iskanju živega kot okostij. Vse od mravlje do česa večjega. 

Imate doma živali? 

Imamo psa in nekaj takih, ki so prosto živeče: pupki, žabe, ptiči. Postavljamo krmilnice, gnezdilnice … 

Se otroci kdaj posvetijo raziskovanju iz lastnega interesa? Ali radi opazujejo živali? 

Trudimo se vzgajati, da se živali bolj gleda kot secira. Če pridejo kdaj k meni na obisk v službo, pa z veseljem 

pobrskajo po predalih s kostmi. 

Ali gredo kdaj na izkopavanja z vami? 

Izkopavanj se na Inštitutu za arheologijo redko lotimo, večinoma prejmemo v obdelavo gradivo, ki ga izkopava 
zunanja institucija ali privatni arheologi. Kadar so izkopavanja v Ljubljani, teh pa je veliko v zadnjih letih, se 

jih radi udeležimo. 

Ali ste z domačinom Sašem Porento sodelavca? 

Ne, jaz sem zaposlen na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. 

Ali z gospodom Porento veliko sodelujeta? 

S Sašem sva se spoznala, ko je izkopaval poznosrednjeveško oz. zgodnjenovoveško najdišče Šentvid pri Stični. 
Tam je bilo precej okostij živali. To smo skupaj obdelali in objavili. Če se potrebujemo, se pokličemo, seveda. 
Brez sodelovanja ni nič. No, pa tudi brez kosti ne. 

Pripravila: Andreja Robek Perpar 

 

Dan Stern: 

»Naše življenje je luštna iluzija.«   
  

Intervju z gospodom se je začel nenavadno. Takole nekako: »Te stvari so večno učenje, vse je v ljubezni, vse je 
v srcu, vse je v afinitetah: ali nekoga sprejmeš, ali ga imaš rad, ali ga spoštuješ … Ti moraš živeti sebe, svojo 
božansko bit, ki je večna, ki potuje iz enega telesa v drugega …« 

 

Oba s sogovorcem sva se strinjala, da je spoštovanje pomembno, še bolj 
pomembno pa je, ali spoštovanje doživljaš v sebi ali ga doživljaš »by the 

book«, se pravi, ali se želiš tako obnašati ali se moraš tako obnašati. 

Z iskanjem vode se ukvarjate na poseben način. Ga lahko opišete? 

Gre za starodaven način, star 4500 let. Izvira s Kitajske, obstajajo tudi 
neke teorije z Mojzesom in njegovo palico. Temelji na tem, da vse 

deluje na nivoju pogovora s samim seboj. Če si povezan s samim seboj, 
potem najdeš določene tokove. Do te povezave prideš s svojimi višjimi 
telesi. Vsak človek ima sedem teles in z enim od teh se lahko povežeš 
skozi te podaljške, ki so lahko bajalice, biotenzorji, ali L-antene, nihala. 

In skozi mišične signale, ko se roka premakne v zapestju, se premaknejo 
tudi podaljški in nam kažejo smer gibanja: ali je to v levo–desno, ali pa 

nihanje gor–dol. Na ta način se ugotavlja odgovor z da ali ne … 

 



Poznam človeka, ki ima bajalice. To naj bi bili posebni palici, ki se nad vodnimi tokovi prekrižata ali 
gresta vzporedno. A meni ni bilo nikoli logično, zakaj točno ti dve palici. Bi lahko bila to kakršnakoli 
palica? 

Kakršnekoli palice, ki so rahlo vzmetne, ki se rahlo upirajo krivljenju. Take palice lahko v rokah sprožijo 
refleks gibanja navzgor ali navzdol. Štartamo pa vedno v vodoravni liniji. Postavimo vprašanje: iščemo 
podvodni tok, podzemno vodo, podzemni kabel ali karkoli drugega pač že iščemo. S tem vprašanjem hodimo 

po neki liniji. Ko stopimo na občutljivi del, na elektromagnetni curek, se nam antene/bajalice prekrižajo ali 
spustijo. Odvisno je od konvencije, dogovora med teboj oz. biotenzorjem, v našem primeru med mano in 
bajalico. Nato rečem: »Bajalica, pokaži mi podvodni tok.« Ne rečem: »Ti, zdaj mi pa ti to pokaži,« torej da bi 
to zahteval, ukazal. Projiciram zahtevo na nekaj zunaj s tem, da odklopim »mental«. Čisto zavest je treba 
izklopiti, da prideš v stik s svojo paranormalno naravo, se pravi nevidno naravo, s svojim višjim jazom. Ta 
signal, ki je bolj ali manj elektromagnetni, potuje skozi hrbtenični kanal, ki v rokah sproži določene mišične 
krče. Lahko so to krči v levi ali desni roki. Temu primerno se odklanjajo bajalice ali pa se premika nihalo. 

Torej se vodo išče tudi z nihalom, ne le z bajalico? 

Z nihalom se vodo išče predvsem na kartah, če so te natančne. Potem rečem: »Iščem vodo na tem in tem 
območju.« Zamislim si npr. radij 1 km in nihalo to pokaže. Če greš v živo, se to več ali manj dela z L-antenami 

ali bajalicami. 

Omenili ste, da imate posebno versko prepričanje. Najbrž niste imeli staršev, ki bi vas usmerjali v 
drugačno versko prepričanje? 

V bistvu sem se vzgajal sam oz. sem se spomnil svojih prejšnjih življenj. Spoznal sem, da stvarnik, bog, prasila 

obstaja, vse ostale stvari pa so narejene oz. drugače rečeno, vse drugo je človeška iznajdba. Pogosto pride do 
tega, da bi sobrata, sovrstnika spravil v točko strahu ter z njim manipuliral. Zato otroke strašijo: ta te bo 
odnesel, ta ti bo nekaj naredil … To je po mojem prepričanju strogo prepovedano. Skratka otroke strašiti je 
prepovedano po duhovnem zakonu. Zakaj? Ko se otrok  ustraši, mu »aurično« polje zavibrira ali pa poči in ker 
živimo v stvarstvu, kjer je polno entitet, polno vidnih in nevidnih bitij, se lahko ta bitja trajno prisesajo na auro 

otroka. Otroci so zato, da se jih spodbuja, da se jih razume, da se jih uči … na srčnem nivoju. Noben drug nivo 
ne pride v poštev. Res je, da na Zemljo prihajajo duše, ki so uporne in problematične in si rečeš: »Tega bi pa 
tako nažgal,« ampak dejstvo je, da zelo problematični otroci potrebujejo desetkratno dozo ljubezni. Kako se to 
dela, veste matere najbolje. Moški aspekt je nekaj posebnega. Moški so neki stebri, energetski stebri jang 
energije, ki se dostikrat kaže in meša z egom. Moški imajo poudarjena telesa, vse skupaj pa je lahko za 
marsikoga začetek konca. Alkohol je strogo prepovedana substanca, cigarete tudi, droga pa sploh. Droge so bile 
dizajnirane s strani raznih vojsk, predvsem ruske in ameriške vojske, kako v bistvu pridobiti priznanje ali 
resnico iz človeka. To je postalo komercialno zelo zanimivo. In kaj smo dobili? Zaprtje hipofize, ki je glavni 
portal za onostranstvo, tako da nas nekdo veselo ukaluplja. Če bi se moral opredeliti glede vere, bi lahko rekel, 

da nisem veren. Verjamem v človeka. Sem samohodka, sam stojim. 

Ampak nekdo vas je moral navdušiti. To je vaš način življenja. Kaj je bil prelomni trenutek vašega 
verovanja? 

Ja, prišlo je skozi neko nesrečo, ki sem jo imel z motorjem. Pri neki hitrosti sem »klofnil« z motorjem. Takrat 

sem samega sebe videl, kako ležim sredi ceste in nekaj dni pozneje sem se začel spraševati, kako to, da sem 
lahko videl samega sebe. Začel sem iskati in vrtati po sebi. Ugotovil sem, da je vse, kar sem se do tedaj naučil, 
»larifari«, da me vse samo ukaluplja, da kar mi govorijo, je popolnoma nepomembno za lahkotnost bivanja. V 

tem življenju si dolžan, da narediš nekaj, kar ti pomaga, da lahko živiš, ne da težko živiš. Če povem na primeru: 
če imaš partnerja, s katerim težko živiš, se moraš vprašati, zakaj sta skupaj. In v trenutku boš dobil odgovor. Ko 
dobiš odgovor, je dobro, da pride do konsenza, na primer: »Veš, jaz te imam zelo rad, ampak midva nisva 
kompatibilna, da bi rasla skupaj, dajva to drugače …« Tako se odločiš: ali deluješ drugače, da sobivanje ni več 
tako težko, ali pa gresta narazen.  

Absolutno nisem zagovornik nasilja nad otroki, nad ženskami, nad naravo pa sploh. Vse naše gibanje na tej 
časovnici, na kateri smo zdaj, se dogaja na srčnem nivoju ljubezni, se pravi na harmoničnem sobivanju na 
materi Zemlji, Gei, Sofii. Deluješ v skladu s tem, kar te zanima, da se ukvarjaš samo s samim sabo. 

Redno meditirate? 

Ja, tudi to, da se ta trenutek pogovarjava, je že meditacija … 

Rekli ste, da ste začeli vrtati po sebi. Mnogo ljudi se boji spoznavati samega sebe. Kako je bilo z vami na 

poti samoodkrivanja, samospoznavanja? Vas je bilo kaj strah? 



Ne, zelo prijetno, navdušujoče in neko notranje spoznanje v smislu: »Uau, saj to pa sploh ni tako črno, kot so 
mi govorili.« Gre za eno samo radost, svetlobo, če znaš na to tako gledati … 

Koliko časa ste potrebovali, da vas je nehalo biti strah živeti sam s 
sabo? Mnogo ljudi se ozira na to, kaj bodo rekli drugi. Trudijo se 

delovati po pravilih … Koliko časa ste potrebovali, da ste se otresli 

takih »pravilnih« razmišljanj? 

Recimo, da sem potreboval eno noč, ki sem jo prebedel in prišel do 
spoznanja, da še vedno lahko diham. Kljub temu, da te ljubljena oseba 
zapusti, umre, še vedno funkcioniram, da še vedno vse funkcionira. 

Bistvo je pa to, da se začneš osvobajati od nekih dogem, ki si jih sam 
postavil, jih sprejel, ko ti jih je nekdo drug ponudil. Ko jih sprejmeš za 
svoje, to začneš oddajati v okolico. Rezanje vezi, bi rekel, od staršev, 
otrok, ljubljene osebe, materialnosti. Ne govorim o tem, da je to, da 

moraš imeti kočijo v obliki avta, da prideš od točke a do točke b, slabo. 
Sploh ne, to je vendar odlično. Hočem pa povedati, da ni to glavna 
zadeva, za katero bi moral dolgo delati, zaradi katere bi se moral boriti 

… Lepše je, če se lahko usedeš na obalo, gledaš morje, ki ti lahko pove 
toliko resnice o življenju: kdo si, od kod si prišel, zakaj si tukaj, kam 
greš.  

Vaš način življenja je drugačen kot življenje navadnega 
neverujočega Zemljana. Bi lahko povedali kaj o svojem bivanju, 

preživljanju dneva? Kako izgleda vaš običajen dan? 
 

Pomembne so sanje. Več ali manj ljudje sanjamo. Mnogi se tega ne zavedajo. Skratka, v sanjah se ti pokaže, 
kaj se ti bo dogajalo v naslednjem ciklusu, v naslednjih 12 urah. Ko se zjutraj zbudim, se začnem smejati. To je 
prvo dejanje. Ker s smehom zajemam v pljuča zrak, pride do hitrejšega dihanja in ventilacije, s tem se krepi 
imunski in kapilarni sistem in si rečem: »Danes bom dobre volje.« In ta danes je tudi naslednji dan, ves mesec, 
celo leto. To je ključ vseh ključev … Dobra volja, pa ni važno, kaj ti pride nasproti. Naše življenje je več ali 
manj »luštna iluzija«, skozi katero potujemo. Če potujemo z dobro voljo, z nekim pozitivnim namenom, se nam 
bo več ali manj dobro kreiralo … Mi smo kreatorji vsakega trenutka sproti, če v to verjamemo. In če imamo 
fokus. Fokus je silno pomemben. 

S čim se preživljate poleg tega, da zjutraj vstanete in zadihate? 

Moj vir preživetja je starostna pokojnina. Prej sem opravljal sedem različnih poklicev, a o tem ne želim … 

 

Pripravila: Andreja Robek Perpar 

 

Dejan Sotirov:  

Igrifikacija za hiperaktivne otroke. Kaj pa je to?      
 

Kako ste prišli med Mavrične bojevnike? 

Sem ustanovitelj Zavoda Mavrični bojevniki. Izhajal sem iz samega sebe, saj sem bil kot otrok tudi jaz 

obravnavan kot hiperaktiven otrok. Takrat se ni govorilo o tem kot o posebni motnji. Bili smo zgolj živahni 
otroci. Med Mavrične bojevnike me je zapeljalo navdušenje nad delom z otroki in aktivnosti, ki jih rad počnem 
zase – zunaj. To sem začel združevati. Ugotovil sem, da t. i. doživljajska pedagogika na te otroke dobro vpliva, 
saj dobro vpliva tudi name. Tako je leta 2013 nastala organizacija Mavrični bojevniki. Danes, leta 2019, je to 
organizacija, ki ima preko 150 prostovoljcev in na leto organizira štiri tedenske tabore, ki se napolnijo v 1 uri in 
10 minut. To je sicer pohvalen podatek, a hkrati nakazuje problem hiperkinetike. 



Vaši tabori niso namenjeni samo otrokom z ADHD (motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti), ampak tudi ostalim. Kako 

ločite te programe?  

Tako je, najprej smo začeli delati z ADHD otroki, ki so bili na 
obrobju. Ponavadi se otroci z ADHD ne morejo vključiti v druge 
tabore, saj niso zaželeni zaradi izjemne energije. Potrebujejo 
drugačne pristope v disciplini in sledenju navodil. Sam se sploh 

ne ukvarjam več, ali gre za ADHD ali ne, diagnoza sama po sebi 
ni pomembna. Prvenstven je otrok kot tak, torej pristop k otroku, 

k družini, celostni pristop, ki podpira družino in hkrati pedagoge. 
Kar pa se tiče taborov za ostale otroke … Opažamo, da se je 

ogromno otrok želelo vključiti v naše tabore in smo jih tudi 
sprejeli.  Začeli smo jih mešati med seboj – hiper- in 

nehiperaktivne. Zaradi učinkovitosti teh programov smo se 
odločili, da vrata odpremo tudi ostalim otrokom. Mavrični 
bojevniki letos prvič organiziramo tedenski tabor preživetja 
otrokom, ki niso opredeljeni kot ADHD. Drug tabor, namenjen 

tudi otrokom z »NE-ADHD«, pa je »gladiatorski« tabor, ki je v 

bistvu področje »gamificationa« ali »igrifikacije«. Izraza še ne 
poznamo. Gre za implementacijo, transformacijo video sveta v 

realno življenje. Delavnica poteka v igri vitezov. Otroci imajo 

penaste loke in meče in se borijo. Odrasli se že sprašujejo, če ni 
to preveč nasilno. 

 

Imamo podporo strokovnjakov, nevroznanstvenikov in pedagogov, ki podpirajo program. Oni in jaz menimo: 

če znate plesati tango in bi vam med plesom merili vaše sinaptične impulze, torej kaj se dogaja z vašimi 
možgani, bi ugotovili, da so vaši možgani ob plesu tanga aktivni. Ko se uležete in mirujete ter v mislih plešete 
tango, so vaši možgani prav tako aktivni. In če otroka posedemo pred računalnik ter igra igrico, pri kateri izpod 
orožja teče kri, ker mu odsekajo glavo, kri šprica 5 m v zrak in to primerjamo z neko aktivno igro, kjer so otroci 
na svežem zraku, se družijo, razvijajo socialne kompetence in dejansko se ne borijo ves dan, je to sicer 

podobno, a boljše, saj otroci nekaj pridobijo. Dejansko trgujejo, delajo strategije, iščejo se posamezniki z 
nekimi lastnostmi … To se mi zdi izjemno inovativen projekt in letos na Gradišču postavljamo igralni poligon, 
ki bo namenjen stalnemu igranju igre gladiator. 

Še vedno je v Sloveniji pomembno, kakšno izobrazbo imaš, da nekaj ustvariš. Vsak pravi, da moraš biti 
izobražen za poučevanje. Kaj pravite na to? Ste vi dokaz nasprotnega? 

Zelo ste pogumni, da ste postavili to vprašanje. Šel sem v nove korake kurikuluma. Sem živi dokaz … Začel 
sem sodelovati s pedagoško fakulteto, s 4. letniki specialne pedagogike. V aprilu bom tam predaval. Zakaj sem 
lahko predavatelj na fakulteti? Ker je sistem ugotovil, da samo papir nima neke vrednosti. Jaz sem po osnovni 

izobrazbi »diplomirana medicinska sestra«, imam licence iz psihoterapije, s katerimi se samo kitim in hvalim, 

nimajo pa nobene osnove. Na taboru smo prvo leto začeli s strokovnjaki, ker smo bili prepričani, da jih 
potrebujemo. A izkazalo se je, da potrebuješ človeka s srcem, če je zraven še strokovnjak, toliko bolje. Vsak 
otrok pa potrebuje svojstveno pozornost in potrebuje srce. Zgodi se, da pride mladi pedagog in doživi velik 
stres v našem taboru, saj so naši tabori povsem drugačni. Odrasla oseba doživi stres tako, da plane v jok. Potem 
je treba energijo vlagati še v odrasle. To rešimo samo tako, da pozabimo, da smo strokovnjaki in se spomnimo, 
kdo smo. Kar bom zdaj povedal, ne bo vsem strokovnjakom všeč, ampak moram biti iskren: tudi stroka se 
zaveda, da prakse primanjkuje. In če misliš, da boš le z neko študijo učinkovit, zagotovo ne boš. Pomembno je, 
da se učiš skozi izkušnje, se pravi preko teh otrok. In mi to počnemo. Zato so naši tabori zanimivi. Imamo 
večplastne skupine. Ni pomembno, kakšen strokovnjak si, potrebno je sodelovati. V vsakem članu je malo 
strokovnjaka z določenega področja. To otroci začutijo, kar je najbolj pomembno. Bolj kot se jim umikamo, 
bolj kot želimo biti odrasli, bolj kot želimo biti referenčni, strokovni, bolj se nam otroci oddaljujejo. Ko se jim 
približamo, nam otroci zaupajo. Vprašanje v ozadju pa je, ali si upaš to izpeljati z orodjem, orožjem, kot so 
sekire in noži. Če po pravici povem, niti ni pomembno, s čim, saj vse temelji samo na močni povezavi, na 



gradnji trdnega mostu, ki ga ustvarimo. V kolikor nismo sposobni ustvariti teh mostov, tudi nadaljnjih korakov 

ne bomo. Zato bi se morali, preden se lotimo terapevtskih procesov, najprej približati otrokom. Potem nam bo 

otrok prišel nasproti in proces zdravljenja, če temu tako rečemo, bo stekel sam po sebi. On ga bo sprožil, mi 
smo tisti, ki ga le vodimo skozi ta proces. 

Povedali ste, da ste bili le živahen otrok. Kdaj ste ugotovili, da ste otrok z ADHD?  

O ADHD so najprej govorili v Ameriki. V Sloveniji še vedno uporabljamo izraz ADHD (Attention-

deficit/hyperactivity disorder). Navadili smo se na to kratico, čeprav imamo slovensko verzijo. Ja, meni so 
učitelji dovolili, da sem med spraševanjem hodil naokoli. Medtem ko sem govoril, sem se lahko premikal na 

stolu. Učitelj telovadbe me je potem usmeril v atletiko, v tem sem bil odličen. Moj ded je mojo energijo usmeril 
v mnogo aktivnosti. Nekaterih sem se loteval samo polovično, a on se s tem ni obremenjeval. Pomembno je 

bilo, da sem bil vključen v veliko dejavnosti, ki so me pritegnile. Enkrat sem mamo vprašal, če sem bil že v 
trebuhu tak … Danes se mnogi obravnavajo kot hiperkinetiki, a to niso. Imajo le tako diagnozo. Realno 
gledano, poznamo še eno diagnozo, to je ADD – motnja pozornosti, brez hiperaktivnosti. A bodimo realni, ali 

nimamo vsi malo motnje pozornosti? Ogromno otrok je na zdravilih. Ne bi šel na to področje. To je nujno, če je 
otrok nevaren sebi, a v takih primerih gre dostikrat še za druge patologije, ne le za ADHD. Mi je pa v redu, da 

se v času našega tabora starši in otroci sami odločijo, da otrok ne potrebuje zdravil, da jih ne bo jedel, ker je v 
okolju, kjer je stalno aktiven. Šolsko okolje pa zahteva statiko in prav zaradi tega je mnogo otrok na zdravilih. 

Zaradi sistema. Izvajati bomo morali odprte kurikulume. Sistem je prerigiden in preveč tog za moderne otroke, 

katerih glave se ekspanzijsko razvijajo, mnogo hitreje, kot so se naše in še hitreje se bodo. 

Bi lahko dali kakšen nasvet, kako bi lahko učitelji razširili svoj program? 

Prva stvar je želja. Vedno vsi rečejo: gre ali ne gre. Vedno spoznavam učitelje, ki jim gre, in učitelje, ki jim ne 
gre. Ne smemo pa gledati učitelje kot krivce. Mnogo predavam po šolah in vem, kaj pomeni v enem razredu 

obvladovati 28 otrok, vsak dan biti tam, srčen, poln, v razredu pa imaš še otroka, ki zahteva dodatno pozornost. 
Rekel bi, da je potrebno dodatno izobraziti, opolnomočiti učitelje za programe, ki bodo učinkoviti in bodo 
pomagali učiteljem. Na začetku, ko smo se učili, je naša izčrpanost povzročala negativno voljo, kar se je 
odražalo na otrocih. Rezultati so bili slabši. Naprej: če imate neko potrebo, raziskujte sami. Prva potreba je, da 
predrugačite pogled in začnete razmišljati o kvalitetah, ker verjamemo in vemo, da imajo taki otroci poleg 

anomalij in vedenjskih odklonov, ki jih kažejo navzven, tudi izjemne sposobnosti. Predlagam, da take otroke 
uporabite za svoje asistente ali pa jim date možnost, da se izrazijo. V nasprotnem primeru bodo ti otroci sami 

povzročili neko stanje, da se bodo izrazili. Pogosto je to negativno, kajti ne morejo nastopiti, kot bi oni želeli. 
Zato pravim: raziskujte, imejte jih radi, izobražujte se v tej smeri. Stanje se ne bo tako hitro spremenilo, da bi se 
spremenil sistem. Moramo se malo po malo, korak za korakom spreminjati in v dogovoru z vodstvom šole. 
Današnji dan je lep primer tega. In pogovarjali smo se, da bomo nadaljevali. Učitelj matematike in drugi učitelji 
so rekli, da brez problema kakšno uro namenijo tovrstnim aktivnostim. Otroci bi morali biti res veliko zunaj in 

učitelji tudi. Spočiti se moramo eni in drugi, dokler pa sistem ne bo naredil sprememb, bo pač tako. Zato si 
moramo pomagati, kakor si le lahko. Čez čas bo prišlo do tega, da bo sistem nevzdržen. Saj v bistvu je že …  

Mavrični bojevnik je pilotni projekt, naravnost iz vaše glave. Ali je celotna zamisel vaša ali ste vzeli kaj 
iz drugih praks in se je nato izkazalo za dobro? 

Jasno, so splošno uveljavljeni pristopi, koledarji, ki jih uporabljamo. Sicer pa izhajam iz lastnega principa. 

ADHD deluje na principu: najprej čustva, sledi intuicija, »racio« je šele zadnji. Ne znam vam opisati programa. 
Mnogi mi rečejo, naj jim dam program v roke. Težko vam dam program v roke. Lahko vam dam določene 
usmeritve. A Mavrični bojevniki imamo subtilnostni pristop, ker so ti otroci takšni. Izhajam iz sebe in zato smo 
kompatibilni. Konec koncev smo vsi čuteča bitja, vsak od nas ima nek princip. Vse je odvisno od naših 
odločitev, koliko si dovolimo odpreti se. Sama ideja Mavričnih bojevnikov in programi, ki jih imamo, so 
večinoma skreirani z moje strani in s strani podpornikov, s katerimi delamo skupaj. Mavrični bojevniki 
postajamo gibanje in ne le program. To je način življenja, »movement, way of life«, kakorkoli … In zanimivo 

je, kakšni posamezniki se znajdejo med Mavričnimi bojevniki. Imamo od doktorja znanosti do …  Zelo je 
zanimivo, ko se srečamo na sestanku. Otroci rečejo, da takšne ekipe niso še nikjer srečali. Imamo inovativne 
programe. Čeprav se sliši malo egocentrično, imamo zadaj močno ekipo, kar potrjuje zadovoljstvo otrok. Zdi se 
mi, da je to tista moč bojevnika. 



Se Mavrični bojevnik že sliši v tujino? 

Zelo zanimivo vprašanje … Meni so večkrat rekli, naj spakiram in grem v Ameriko. To je sistem, ki je 
preširok. Drugače povedano: mi smo organizacija, ki vsako leto raste, ki se ne prijavlja na nobene razpise, ki 
ima enega zaposlenega na minimalni plači in preko 100 prostovoljcev. Gospod Zoran Jankovič me je skoraj 
nagnal iz pisarne, ker ni verjel, da imamo tako širino. Rekel je, da če toliko organizacij dobiva zaposlitve, 
velike denarje, jaz pa jih ne, očitno nimam dobrega programa. Potem sem mu nazaj povedal, da rastemo počasi, 
zorimo kvalitetno, da smo organizacija, ki žal ne zna slediti razpisom, imamo pa čudovite programe. Vedno 

malo v obrambo rečemo: »Pojdite na naš FB-profil in poglejte nas. Primerjajte, koliko »všečkov« imajo druge 
organizacije v primerjavi z našo, pa tudi v kakšno širino gremo.« Včeraj sem predaval alpinistom, danes in jutri 
sem z vami, v ponedeljek bom delal z Romi, potem z otroki z ADHD. Radi imamo življenje, radi imamo ljudi 
in verjetno bo tako tudi v prihodnje. V letošnjem letu smo šli na razna ministrstva. Trenutno od njih dobivamo 
dober »feedback«. Od jeseni dalje se odpirajo novi razpisi. Želja je zaposliti še kakšnega človeka. Dobili smo 
status nevladne organizacije, ne da bi se prijavili na natečaj. Dejansko so nas oni ocenili, da po njihovih ocenah 
naša organizacija potrebuje najmanj 5 zaposlenih. Lahko omenim neverjeten absurd: sebe sem že tako izčrpal, 
da sem hotel lani organizacijo zapreti. Pravijo, da sem nor, da pa imam toliko energije, da lahko oddelam 5 

zaposlenih. To je res, ampak to nima smisla. To je tudi težava naše organizacije. Hkrati pa nam rečejo, da 
imamo srečo, da nas je to obdržalo tako srčne. Enostavno nas poganja nenavadna sila. Zdaj ko smo tukaj, na 
stiškem območju … Ne vem, zakaj sem se tukaj znašel, verjetno z nekim razlogom, in bi rad tukaj tudi ostal. 
Na Gradišču zdaj kreiramo središče za otroke in družine in že od letošnjega poletja bodo na Gradišču 4 tabori, 
pričakujte pa, da bodo udeleženci iz cele Slovenije. 

 

»Hitro odpiram kanale. Otroci se mi takoj približajo in odprejo.« 

Tudi sami imate otroke. Kako poteka dan z ADHD očetom? 

Imam 2 punčki, stari štiri in eno leto. Dan poteka aktivno. Aktiven oče, aktivni deklici, čeprav mi na nek način 
onidve predstavljata neko sidrišče, kamor se pridem spočit, umirit. Z njima najdem največ fokusa in uživam, 
kadar sem z njima, zato me v zadnjem času jezi to, da toliko časa … Ni problem toliko časa dati v nekaj, ampak 
biti ves čas prostovoljec, je pa nevzdržno. Na koncu meseca moraš plačati račune. Deklici sta čudoviti, starejša 
je aktivna po očku. Vidim njeno bistrost, zvedavost in to negujem, nadgrajujem in niti malo ne razmišljam o 
tem, da je kaj narobe z njo, ker jo toliko stvari zanima in je tako aktivna v vsem … Rad imam otroke v celi 
državi. Čutim, da so ti otroci moje poslanstvo. Od nekdaj sem bil z njimi, od nekdaj sem se dobro odzival 
nanje. Celo moja mama je rekla, da ko sem bil majhen in šel mimo kakšnega vozička, se je dete tako zagledalo 
vame, da je bilo kar malo nenavadno. Zdi se mi, da lahko te kanale hitro odpiram. Otroci, ki imajo velike 

težave, se lahko v kratkem času odprejo in mi zaupajo. Verjamem, da je neka sila nad nami, pa kakorkoli jo že 
imenujemo, ki nas vodi in združuje, nam daje nek smisel, namen in v kolikor se bomo zavedali, da je ljubezen 
edina rešitev, bo svet lep. 



 

»Učitelji, predrugačite pogled … 

razmišljajte o kvalitetah, 

ki jih imajo hiperaktivni otroci … 

uporabite jih za svoje asistente … 

in imejte jih radi …,« 

so bile besede Dejana Sotirova. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Andreja Robek Perpar 
 

 

 

Janez Skubic: 

»Lan je lan, z njim je delo leto in dan.«   
 
 

  

Lanov cvet in polje cvetočega lana 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linseed_field_near_Castle_Bytham,_flowers.jpg, https://www.shutterstock.com/video/clip-

10567346-field-flax-blooming-belgian-countryside) 
   

Lan je ena najstarejših kulturnih rastlin, ki cveti v sinje modri barvi. V preteklosti so ga uporabljali za 
izdelovanje vrvi, mrež, lanenih oblačil in rjuh, s slamo od lanu pa so vezali trte. Danes iz semen izdelujejo 

laneno olje, učinkovine iz semen pa uporabljajo v zdravilne namene.   

Laneno platno so izdelovali že stari Egipčani, Grki in Rimljani okoli leta 3600 pr. n. št. Na Slovenskem so ga 
poznali koliščarji, cenili so ga tudi Slovani. V naših krajih so lan do sredine 20. stoletja sejali na vsaki večji 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linseed_field_near_Castle_Bytham,_flowers.jpg


kmetiji in ga predelovali v platno, nato pa je skoraj izginil z naših polj. Zadnja leta se vrača, laneno platno 
postaja prestižna tkanina, vse več pa se govori o zdravilnih lastnostih njegovih semen.  

Lan so sejali marca in aprila, pulili pa julija in avgusta. Stebelca so zložili v snopke in jih sušili. Ko je lan 
nekoliko ovenel, so ga pobrali in pripravljen je bil za trenje. Pri tem so odleteli vsi deli stebla, ostala so le 

vlakna, iz katerih so predice na kolovrat spredle predivo. 

 

  

 

Žetev lanu Sušenje lanu Laneno seme 

(https://www.lokalno.si/2013/08/09/101463/zgodba/Vase_fotke_Poglej__lan______tudi_na_Preloki/, 

http://vezenina.blogspot.com/2013/, http://www.superporodica.rs/laneno-seme-lek-za-ceo-organizam/) 

    

Le peščica ljudi se še spomni, kako so nekdaj pridelovali lan. Mednje zagotovo spadata gospa Ivanka in gospod 

Janez Skubic iz Lanišča pri Škofljici, ki nekdaj zelo razširjeno obrt na Slovenskem rade volje pokažeta mladim 
rodovom. Z gospodom Janezom se je pogovarjala učiteljica Andreja Robek Perpar.  

Predstavili ste način predelave lanu. Kako sta se z ženo začela s tem ukvarjati? 

S tem se je ukvarjal moj oče, ki je bil doma iz Lanišča, kraja pri Škofljici. To je bila pokrajina lanu. Ob 780. 
obletnici Lanišča in ob jubileju cerkvice sv. Uršule smo prišli na idejo, da bi obudili ta stari običaj, našo 
kulturno dediščino. Za pomoč smo prosili tudi občino in turistično društvo, ki sta se z zadovoljstvom odzvali. 
Za to priložnost smo posejali lan in s tem obudili star običaj naše družine in našega kraja. 

Ali imata veliko kmetijo, veliko zemljišča? 

Ah, kje pa, samo 3000 m
2
. Nekaj je vzela cesta. 

No, to pa ni tako malo … 

No, ja … Za lan ni veliko, potrebno je kolobariti, saj lan izčrpa zemljo. Lan za nas pridelujejo tudi ženini 
sorodniki, predvsem njen bratranec. Laneno seme pridelujemo ročno na naraven način, brez kemikalij. Iz 

lanenih vlaken izdelujemo ročno laneno platno.  

Izdelujemo tudi olje, po katerem je veliko povpraševanje zaradi vsebnosti omega-3-, omega-9-, tudi omega-12-

maščobnih kislin. To olje ima največ omega-3-maščobnih kislin, ki so tik pod semensko lupinico. To so tiste 

dobre maščobe, ki ne zvišujejo slabega holesterola v krvi.  

Ali imate tudi oljarno? 

Z ženinim bratrancem jo imamo že 2 leti. Laneno olje pomaga proti širjenju rakavih celic, proti bronhitisu, o 
čemer je pisal že pater Simon Ašič, ki je bil tukaj blizu doma. No, tako smo začeli in se je to nekako prijelo.  

Povejte mi, ali so že vaši predniki imeli lan. Kako to, da ste postopek obudili, glede na to, da je bil lan 
pozabljena rastlina? 

Ja, so imeli. Od njih so ostali razstavni eksponati, ki jih imava s seboj: trlice, kolovrat, statve, ki jih ni tako 

enostavno uporabljati. Samo da napelješ niti na statve, je kar zahtevno delo. 

 

https://www.lokalno.si/2013/08/09/101463/zgodba/Vase_fotke_Poglej__lan______tudi_na_Preloki/
http://vezenina.blogspot.com/2013/


    

Gospod Janez Skubic je s trlico trl lan, sukal laneno prejo in vrtel kolovrat. 

Že kot otrok ste se spoznavali s tem delom, a ste ga potem opustili. Kako dolgo se spet ukvarjate s to 

dejavnostjo? 

Zdaj 11. leto. V preteklosti so v naši vasi pridelovali lan, nato so ga nesli v Grosuplje in zamenjali za platno. 
Saj poznate podjetje Motvoz in platno? Pred enajstimi leti, ko smo lan ponovno obujali v življenje, so rekli, da 
je to zastarelo, naj vse skupaj pustimo. Če pogledamo drugače: vse delajo samo še Kitajci, nam, Evropejcem, 
pa ni treba delati, a ne? Ampak ni res. Vračamo se nazaj k naravi, iščemo pametne rešitve za ljudi, da ne bomo 

pregrevali planeta. To je zdaj moderen izraz, a ne – klimatske spremembe! Najbolj pomembno pa je, da ne bi 

bilo potrebno več uvažati nepotrebnih stvari iz Azije. Pa smo rekli: pridelajmo doma. Namreč tudi lan se uvaža, 
čeprav bi ga lahko sami pridelovali. 

Ali ste se morali od začetka naučiti pridelovanja in predelave lanu ali vam je še kaj ostalo v spominu iz 
tistih otroških časov? 

Zelo malo mi je ostalo, saj sem star že preko 70 let. Šli smo na ekskurzijo v Adlešiče v Belo krajino, kjer 
obujajo to staro tradicijo. Tam smo marsikaj izvedeli, recimo to, kako je potrebno sejati in podobno. Kamor 

koli gremo, povsod imajo neko zanimivost. In naš župan je rekel: »Dobro, Janez, pol' pa dajmo, vas bomo 
podprli!« Tudi tu, v Stični, imate kaj pokazati in to je treba ohraniti, recimo cerkvico na Gradišču, tole kmetijo.  

 

Ali vas obiščejo šolski otroci, da 
se seznanijo s postopkom? 

Ja, pridejo ali pa gremo mi na 

šole. K nam pridejo tudi novinarji 
in so pri setvi celo zraven. Konec 

maja, junija začne lan cveteti. 

Takrat polju rečemo »nebeška 
modrina«. Lahko vidite na slikah 

… in to ljudje radi vidijo. 

 

(https://www.shutterstock.com/video/clip-10567346-field-flax-blooming-belgian-countryside) 

Ali imate kaj otrok, vnukov, da vam pomagajo? 

Tudi. Vidijo, da se ljudje zanimajo za to. Tako kot ste nas vi danes, nas povabijo tudi drugam. Večkrat gremo v 
bližnje občine, kot so Vrhnika, Borovnica, Ig. Na »koliščarskih dnevih« smo vsako leto. 

Potem pa poznate našo učiteljico, ki vedno sodeluje na »koliščarskih dnevih«? 

Mateja … 

Ja, Mateja Jere Grmek. 

Poznam, seveda, odlična umetnica! 



Ali je pridelava lanu zahtevno delo?  

Obdelujem okoli 2200 m
2
, sam imam 1000 m

2
, nekaj pa v najemu. Ja, to je kar zahtevno delo. Med rastjo ga je 

potrebno pleti, ko dozori, pa puliti. Najboljše je, da se lan puli na roke. Poskusili smo s kombajnom, pa ni 
dobro. Za ročno puljenje je potrebno dobiti veliko ljudi, to pa nekaj stane. Malo nam pomagata občina in 
turistično društvo.  

   

Gospa Ivanka Skubic je na lesenih statvah stkala platno. 

Kako si z ženo razdelita delo?  

Ona pokaže tkanje, jaz trenje. Nje ne boli tako hrbtenica kot mene. Je 
poleg, ko je treba pleti. Ona preko turističnega društva pripelje ljudi, da 
pomagajo. Oba delava namaze iz lanu. Lan zmeljemo na kavni mlinček ter 
ga zmešamo z medom. Najina vnučka, Gal in Sofija, ga včasih nista 
marala. Zdaj pa sta ugotovila, da ni tako zanič. Med pospeši apetit in je 
sladek. Poskusili smo z njim namazati palačinke in se je obneslo. To je to: 
navaditi mladino, da ni dober samo »evrokrem« ali druga umetna hrana. 

Jejmo naravno. 
 

Koliko lanu prodate? Ga obdržite tudi kaj zase? 

Mi ga bolj malo sejemo. Za 1 l olja je treba 3,2 kg lanenih semen. To je veliko. Zanimivo je to, da damo 

tropine, ki ostanejo pri hladnem stiskanju, kokošim in dobimo omega-3 jajca. Nekateri z njimi krmijo govedo 

in če jih krava dobi veliko, ima omega-3 mleko.  

Omenili ste, da si obiskovalci lahko ogledajo celoten postopek predelave lanu. S seboj ste prinesli tudi 

kolovrat, trlice in druge predmete iz vaše družinske dediščine. Ali so te statve vaše?  

Te sem dal izdelati. Komaj sem našel mojstra, nekje nad Tržiščem jih izdeluje po starem sistemu. Edino kar je 
sodobnega na teh statvah, so spojke, ki so železne, vse drugo je leseno. 

 

Pripravili: Andreja Robek Perpar in Mojca Hrvatin 
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Gospod Ignacij Medved, rojen Virjan, bo letos dopolnil 90 

let. Na poseben način je povezan z Virskim mestom. V času 
arheoloških izkopavanj se je pridružil ekipi izkopavalcev, še 
pomembnejša pa je bila njegova vloga pri obnovi in kasnejši 
oskrbi hiše, tik ob Grofiji, ki je danes v lasti Narodnega 
muzeja Slovenije. Če ga vprašate za recept, kako dočakati 
tako visoko starost, bo odgovoril: delo, delo, delo … 

Gospod Medved nas je v času sobotnih delavnic počastil z 
obiskom, z njim pa smo se pogovarjali nekaj dni kasneje na 

njegovem domu na Viru pri Stični. 

Kje in kdaj ste se rodili? 

Rojen sem bil leta 1929 na Viru pri Stični. Sem najstarejši 
prebivalec tega kraja. Prav tako živim v hiši, ki je najstarejša 
tukaj. 

 

 

Gospod Ignacij Medved in njegov vnuk Jure Dremelj sta se 

nam pridružila na Grofiji. 

 

Kakšna je bila vaša življenjska pot? 

V naši družini je bilo osem otrok. Oče mi je umrl, ko sem bil star devet let. Takrat smo se morali postaviti na 
svoje noge. Preživljali smo se zelo skromno. Pomagali so nam tudi sosedje. Med vojno je bilo še težje. Italijani 
so nam vzeli vso živino, zato smo se morali preživljati zelo skromno. Leta 1944 sem se izučil za tesarja in 
pomagal pri obnovi mnogih hiš, ki jih je med vojno uničil požar. Po vojni sem delal v Gradbenem podjetju 
Grosuplje, nato pa kot privatnik vodil tesarsko obrt.  

Kako ste pomagali pri izkopavanjih tukaj na Viru? 

V času, ko so odkrivali Virsko mesto, sem bil kopač. Skrbel sem tudi za muzejsko hišo na Viru, kjer so bivali 

kopači. Hiško smo obnovili, da so kopači, ki so prišli od drugod, lahko tam prespali. Notri smo namestili peč, 
uredili kuhinjo, ostale prostore pa prilagodili tako, da so lahko prespali. Po končanih izkopavanjih so se kopači 
še večkrat tu sestali in imeli piknike. Za muzejsko hišo sem skrbel do pred nekaj let, sedaj pa je skrbništvo 
prevzela gospa Kordiš.  

Kako so se začela izkopavanja? 

Že pred drugo svetovno vojno so ljudje na Viru iskali različne predmete. Kar nekaj je bilo posameznikov, ki so 

najdene predmete hranili na podstrešjih ali pa jih odpeljali, kdo ve kam. Veliko predmetov je med drugo 

svetovno vojno šlo v Italijo. 

Uradna izkopavanja so se začela konec 60. let. Najpomembnejše in najbolj zanimivo je bilo prav gotovo 
izkopavanje gomil na Žvajdrgi. Pred kopanjem so si teren najprej ogledali strokovnjaki in naredili načrt, kako 
in kje začeti s kopanjem. Gomilo so prekopali čez sredino. Tega nikoli ne bom pozabil. Dobro so se videli 
pokopi ljudi s konji, poleg pa mnogi kovinski predmeti. Najdba je bila zelo bogata. Manj zanimivo je bilo za 

nas izkopavanje obzidja. Tam nisem sodeloval. Znano je, da so kamne s tega obzidja uporabili tudi pri gradnji 

stiškega samostana.  



 

Ali se je našlo kaj arheoloških predmetov med 
kmetovanjem? 

Veliko so našli tudi med oranjem. Naš sosed je takrat celo 
nekaj stvari shranil in imel razstavo. 

Ali ste našli kakšen poseben predmet? 

Našli smo črepinje, različne kovinske palice. Jaz nisem našel 
nič tako posebnega. 

Leta 1968 je pri izkopavanjih ekipo vodil arheolog Stane 

Gabrovec. Kako se ga spominjate? 

Bil je zelo družaben človek, cela ekipa se je razumela. Še 
dolga leta so se dobivali in prirejali piknike na Viru.  

Kako so za izkopavanja pridobili domačine in kako so 
izkopavanja potekala? 

Dobrodošel je bil vsak, ki je želel pomagati in ga je to 
zanimalo. Med kopači so bili tudi ljudje iz muzeja in 
študenti. Izkopavanja so potekala od spomladi do jeseni. 
Ekipa je bila stalna, po deset ljudi, razen takrat, ko so 

izkopavali gomile. Takrat jih je bilo več. Ljubljanski muzej 

se je povezal tudi z arheologi iz Nemčije.   

Gospod Ignacij Medved pred domačo hišo 

Najdbe so tukaj očistili, hranili v zabojnikih v hiši, nato pa jih odpeljali v Ljubljano. Izkopavali so predvsem 
tam, kjer je bilo obzidje, medtem ko notranjosti mesta, kjer so bile hiše, niso prekopavali.  

Še danes vse, kar se dela na tem območju, npr. hiše, ceste, vodovod, kanalizacija, daljnovodi arheologi najprej 
pregledajo, če so še kakšni predmeti v izkopnih jamah, šele nato nadaljujejo z gradnjami. 

Ali še ohranjate stike s kopači? 

Stike še imam s Cilenškom, ki je bil tudi kopač in z drugimi domačini. 

Kaj mislite, kako so se oskrbovali z vodo v Virskem mestu? Ali mislite, da so jo nosili iz potoka na Viru?  

Nad Virom, pri Mekinjah, je Šimenkova jama. Tam je podzemna voda, ki je povezana s potokom na Viru. Ko 

na tem območju poplavlja, pridejo na površje človeške ribice. Prva človeška ribica, ki so jo znanstveno opisali, 

je bila iz Virskega potoka. 

 

   Pripravila: Natalija Gabrijel 

 



7. ODMEVI V MEDIJIH 
 
 

RADIO ZELENI VAL 

O dogodku je poročal 30. marca 2019 okoli 13. ure. Izjavo je v živo dal učitelj Andrej Oberstar z 

učenci. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



VAŠ KANAL 

 

1. aprila 2019 

v oddaji Novice 

 

Ekipa je že zgodaj 
dopoldne obiskala 

prizorišče. 

     

 

  

 



SLOVENSKE NOVICE  

5. april 2019 

 

 

 

 



KLASJE  

april 2019 

 



FB Dejan Sotirov  

Mavrični bojevnik, 7. april 2019 

 

 

FB Občina Ivančna Gorica  

3. april 2019 

 



8. VIRSKI BLAGOR V VITRINAH NA MATIČNI ŠOLI 
 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 





VÍRJANČKI  

so piškoti iz »prazgodovinskih« sestavin, pripravljeni po receptu, ki si ga je prav za to priložnost zamislila 
Urška Praznik. V petek, dan pred dogodkom, sta jih s pomočjo učenk in učencev OPB iz 2. b spekli učiteljici 
Urška Praznik in Maja Rozman. Zapakirali so jih v darilne vrečke in nanje privezali spominski napis. 

             

    

    

                 



   

 

TUNIKE  

iz jutovinaste vreče sta izdelali učiteljici  

Jasmina Tekavčič in Katarina Pajk. 

 

V kvačkanju razcefranih robov tkanine so se  

preizkusili učenci in učenke 4. a, b in c iz OPB. 

 

    

Zgoraj desno Maks Moretti, 4. c, spodaj levo Neja Grabnar, 4. a, in Lejla Smajlović, 4. a.  

 

Udeležencem smo predlagali, da se oblečejo v tunike, ki jih lahko z malo truda izdelajo sami. Na šolski spletni 
strani smo objavili kroj.  

 

 



Devet učiteljic in učiteljev z ravnateljem si je ogledalo razstavo »ŽELEZNODOBNE ZGODBE S 
STIČIŠČA SVETOV« v Narodnem muzeju Slovenije pod strokovnim vodstvom kustosa dr. Petra Turka. 

 

 

 

 

Narodni muzej Slovenije  

 

 

 

 

Razstavni prostor železnodobne dediščine s 
posebnim poudarkom na Virskem mestu. 

 

 

 

 

Dr. Peter Turk med vitrinami razstave 

»Železnodobne zgodbe s stičišča svetov« v 
Narodnem muzeju Slovenije. 

(https://www.delo.si/sobotna-priloga/stalna-razstava-kateregakoli-

nacionalnega-muzeja-je-eno-od-spriceval-civilizirane-druzbe-82986.html) 

 

 

 

Vstopnica v muzej  

 

 

Zbrala: Mojca Hrvatin 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/stalna-razstava-kateregakoli-nacionalnega-muzeja-je-eno-od-spriceval-civilizirane-druzbe-82986.html
https://www.delo.si/sobotna-priloga/stalna-razstava-kateregakoli-nacionalnega-muzeja-je-eno-od-spriceval-civilizirane-druzbe-82986.html


10. TRETJI  PRAZGODOVINSKI  DAN  JE   

SOUSTVARJALO  111  UDELEŽENCEV 
 
 

Datum 30. marec 2019 

Koordinatorice Ingrid Boljka Štaudohar, Mojca Hrvatin, Branka Lah, Katja Tomažin 

Mentorji delavnic 

Darja Bregar, Ingrid Boljka Štaudohar, Natalija Gabrijel, Jasmina Glavič, Mojca 

Hrvatin, Mateja Jere Grmek, Jaka Keše, Marjan Kralj, Branka Lah, Lucija 

Medimurec, Sabina Miklavčič, Andrej Oberstar, Katarina Pajk, Tilen Polanc, Urška 
Praznik, Maja Sever, Kristijan Rešetič, Andreja Robek Perpar, Maja Rozman, Manca 

Šoštarić, Anka Švigelj Koželj, Jasmina Tekavčič, Katja Tomažin, Lovro Ulcej 

 

Stik z mediji Andrej Oberstar 

Malica in kosilo Tina Ižanec, Mateja Mak, Mira Nograšek 

Izdelava darilc  Urška Praznik, Maja Rozman, Mojca Hrvatin 

Izdelava tunik Mojca Hrvatin, Katarina Pajk, Magdalena Pirman, Jasmina Tekavčič 

Oprema – mize, 

stoli 
PGD Stična, koordinacija Gregor Arko 

Zunanji sodelavci 

Borut Toškan (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), Sašo Porenta, Rebeka Trunkelj, 

Luka Bedene in Aleš Grum (Terarhis), Silvo Oven, Jože Zaman, Jože Plankar in 
Brane Zupan (LD Ivančna Gorica), Matej Lah (LD Šentvid pri Stični), Milan 

Vrhovec (Konjerejsko društvo Radohova vas), Jure Dremelj (Sirarstvo Čepon), Maks 

in Špela Jerin (Lavričeva koča, Gradišče nad Stično), Dejan Sotirov (Zavod Mavrični 
bojevniki), Ivanka in Janez Skubic (tkalca, Lanišče pri Škofljici), Matjaž Anžur, Dan 
Stern  

Pogostitev Sirarstvo Čepon, Slaščičarstvo Kovačič, Mesarstvo Maver  

Strokovna 

podpora 

Skupina Stik (izposoja statev), Ecio Šau (izdelava rala), Anja Vintar (strokovni 

nasveti, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), Narodni muzej Slovenije 

(strokovno izobraževanje), Slovensko arheološko društvo (strokovna literatura), 
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (strokovna literatura) 

Prizorišče Turistična kmetija Grofija, gospa Majda Vrhovec 

Priprava biltena Mojca Hrvatin, Natalija Gabrijel 

 

  

 



 

 ČASOVNICA    

 

7.30–7.45 
Zbor udeležencev na ploščadi pred športno dvorano OŠ Stična. Razdelitev 

malice. 

7.45–8.00 
Nagovor knežje družine z »izzivi v žakeljčkih«.  

Odhod učencev in učiteljev na Grofijo. 

8.20–8.45 

Prihod na Turistično kmetijo Grofija.  

Kratka predstavitev železnodobnega Virskega mesta pred informativno tablo 

(Sašo Porenta).  

8.45–12.00 
Delo v delavnicah in na terenu. 

Demonstracija tkanja in predelave lanu (Ivanka in Janez Skubic). 

8.45–9.15 Arheozoološka delavnica za lovce in pastirje (dr. Borut Toškan). 

11.00–11.30 Arheozoološka delavnica za ostale udeležence (dr. Borut Toškan). 

12.00–12.30 »Virska južina«. 

12.30–13.00 Priprava na zaključno predstavitev. 

13.00–13.30 Zaključna predstavitev: »Za blagor Virskega mesta«. 

13.30–14.00 Zaključek srečanja in odhod z Grofije na matično šolo oz. s starši domov. 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 

 

Matična šola PŠ Zagradec PŠ Višnja Gora Skupaj 

57 14 11 82 

 

  



SEZNAM UČENCEV PO RAZREDIH 

 

 Matična šola PŠ Zagradec PŠ Višnja Gora 

5. r. 

Jerca Finec  

Karolina Genorio  

Tim Leinfellner  

Anže Miklavčič 

5. a 

Manca Kastelic 
Vid Koščak 
Tilen Ogrinc 
Ida Strajnar 
      Zupanc  
Žiga Podržaj 

5. aZ 

Tanja Erjavec 

Leon Majcen 

Zarja Rozina 

Klara Rus 

5. V 

Alja Alibegović  
Vid Alibegović  
Marcel Bitenc  

Jerca Kek  

Žiga Laznik  
Nika Mejak  

Ula Mežek  
Julija Steklačič  
Anže Zaletelj  
Klara Zupančič 

5. b 

Lara Kepec  

Tara Moretti  

David Pust  

Anastasija Vranješ 

5. c 

Gabrijel Gračner  
Manca Miklavčič  
Ian Podobnik  

Naja Ana Šepetavc  
Max Vidic 

5. d 
Lea Učakar 
Ivan Zavodnik 
Mark Zupančič 

5. bZ 

23  8  4 35 

 

 

6. r. 

Tia Bregar  

Ela Janežič  
Maruša Jurjevčič  
Sara Mulh 

6. a 

Bor Kejžar 6. bZ 

Anže Kotar 

Filip Pilih 

Tibor Jože 

         Rozina 

Lovro Virant 

6. aV 
Jan Koren  

Mima Kovačič  
Nejc Perpar  

Tim Podobnik  

Lia Hana Porenta  

Ana Posavec  

6. b 

Luka Kirn  

Nika Lukšič  
Nika Markovič  
Milka Sekulić 

6. c 

Ajda Ambrožič  
Ela Gruber 
      Novak  
Ali Hodžić 

6. bV 

14  1  7 22 

 



 

7. r. 

Andraž Grbac 

Katarina Rogelj 
7. a 

Kristjan Kuhelj Petrovski 7. aZ   

Matija Adamlje  

Miklavž Bitenc  
Lenart Kek  

Mina Zajc  

Milanija Zidar Shamina 

Ema Žnidaršič 

7. b 

Lea Kastelic  

Maja Ostanek 
7. c 

10  1   11 

 

 

8. r. 

Lana Marinčič  
Teja Zaletelj 

8. a 

    
Brina Ravbar  

Matic Finc 
8. b 

Jerneja Nograšek  
Urban Ulcej 

8. c 

6     6 

 

 

9. r. 

Ela Cilenšek 

Nika Haler Metelko  

Eva Krnc  

Milica Sekulić 

9. b 

Žan Hren  
Anej Hrovat 

Gregor Perko 

Maša Žnidaršič 

9. bZ   

4  4   8 

   

SEZNAM UDELEŽENCEV PO DELAVNICAH 

 

Delavnica/mentorja Učenci/-ke Razred 

 

LOVCI  

 
Jaka Keše,  

Tilen Polanc 

 
zunanji:  

Matej Lah, Silvo Oven, Jože Plankar, 
Dejan Sotirov, Jože Zaman, Brane Zupan  

1. Žiga Laznik  5. b 

2. Ian Podobnik  5. d 

3. Gabrijel Gračner  5. d 

4. Nika Lukšič  6. c 

5. Nika Markovič  6. c 

6. Andraž Grbac  7. a 

7. Miklavž Bitenc  7. b 

8. Matija Adamlje  7. b 

9. Lana Marinčič  8. a 

10. Teja Zaletelj 8. a 

11. Matic Finc 8. b 

 



Delavnica/mentorji Učenci/-ke Razred 

 

PASTIRJI  
 

Branka Lah,  

Katarina Pajk,  

Manca Šoštarić,  
Lovro Ulcej 

 
zunanji:  

Jure Dremelj,  

Maks in Špela Jerin, 
Milan Vrhovec  

1. Marcel Bitenc  5. b 

2. Mark Zupančič 5. bZ  

3. Tia Bregar  6. a 

4. Maruša Jurjevčič 6. a 

5. Jan Koren 6. b 

6. Nejc Perpar  6. b 

7. Tim Podobnik  6. b 

8. Ana Posavec  6. b 

9. Lia Hana Porenta  6. b 

10. Mima Kovačič  6. b 

11. Bor Kejžar  6. bV 

 

Delavnica/mentorja Učenci/-ke Razred 

 

MEDARJI  

in  

ZELIŠČARJI  
 

Kristijan Rešetič,  
Maja Rozman 

 

1. Anže Miklavčič  5. a 

2. Alja Alibegović  5. b 

3. Klara Zupančič  5. b 

4. Vid Koščak  5. aZ 

5. Tilen Ogrinc  5. aZ 

6. Žiga Podržaj  5. aZ 

7. Ivan Zavodnik  5. bZ 

8. Sara Mulh  6. a 

9. Ela Janežič  6. a 

 

Delavnica/mentorici Učenci/-ke Razred 

 

VODARJI  

 
Ingrid Boljka Štaudohar, Lucija 

Medimurec  
 

zunanja:  
Matjaž Anžur,  

Dan Stern  

1. Vid Alibegović  5. b 

2. Anže Zaletelj  5. b 

3. David Pust  5. c 

4. Anastasija Vranješ  5. c 

5. Max Vidic  5. d 

6. Manca Kastelic 5. aZ 

7. Ida Strajnar Zupanc  5. aZ 

8. Lea Učakar  5. bZ 

 

Delavnica/mentorici Učenke Razred 

 

TKALKE 

 
Sabina Miklavčič,  
Jasmina Tekavčič 

1. Jerca Finec  5. a 

2. Karolina Genorio 5. a 

3. Jerca Kek  5. b 

4. Ula Mežek  5. b 

5. Lara Kepec  5. c 

6. Ema Žnidaršič  7. b 

7. Milanija Zidar Shamina  7. b 

8. Mina Zajc  7. b 

9. Ela Gruber Novak  6. bV 

10. Ajda Ambrožič  6. bV 

 



Delavnica/mentorici Učenci/-ke Razred 

 

GRADIŠČARJI –
ARHITEKTI  

 

Jasmina Glavič,  
Andreja Robek Perpar 

 
zunanji:  

Luka Bedene, Aleš Grum,  
Rebeka Trunkelj  

1. Tim Leinfellner  5. a 

2. Naja Ana Šepetavc  5. d 

3. Milka Sekulić  6. c 

4. Lenart Kek  7. b 

5. Lea Kastelic  7. c 

6. Brina Ravbar  8. b 

7. Ela Cilenšek  9. b 

8. Milica Sekulić  9. b 

9. Eva Krnc  9. b 

10. Anže Kotar  6. aV 

11. Filip Pilih  6. aV 

 

Delavnica/mentorji Učenci/-ke Razred 

GRADIŠČARJI – 

ZIDARJI 
Marjan Kralj, Anka Švigelj Koželj, 

Katja Tomažin 

1. Lovro Virant  6. aV 

2. Tibor Jože Rozina  6. aV 

3. Kristjan K. Petrovski  7. aZ 

4. Anej Hrovat  9. bZ 

 

Delavnica/mentorici Učenci/-ke Razred 

 

POLJEDELCI 

 
Natalija Gabrijel,  

Maja Sever 

1. Julija Steklačič  5. b 

2. Nika Mejak  5. b 

3. Tara Moretti  5. c 

4. Manca Miklavčič  5. d 

5. Luka Kirn  6. c 

6. Katarina Rogelj  7. a 

7. Jerneja Nograšek  8. c 

 

Delavnica/mentorici Učenci/-ke Razred 

 

KUHARJI 

 
Darja Bregar,  

Urška Praznik 

1. Maja Ostanek  7. c 

2. Zarja Rozina  5. V 

3. Klara Rus  5. V 

4. Leon Majcen  5. V 

5. Tanja Erjavec  5. V 

6. Ali Hodžić  6. bV 

 

Delavnica/mentorica Učenke Razred 

KNEŽJE DOSTOJANSTVO 

Mateja Jere Grmek 

zunanji: Andraž Čeligoj 

1. Urban Ulcej  8. c 

2. Žan Hren  9. bZ 

3. Gregor Perko  9. bZ 

4. Maša Žnidaršič 9. bZ 

 

 
                                                                                                Zbrala: Mojca Hrvatin 
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ZAHVALA 
 
 

 

Iskrena hvala vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi delavnic:  

 Borutu Toškanu z Inštituta za arheologijo,  
 Juretu Dremlju iz Sirarstva Čepon,  
 lovcem LD Ivančna Gorica in LD Šentvid pri Stični,  
 Milanu Vrhovcu ter drugim članom Konjerejskega društva Radohova vas,  
 Sašu Porenti in Rebeki Trunkelj iz podjetja Terarhis, arheološke raziskave in trženje kulturne 

dediščine,  
 Dejanu Sotirovu iz Zavoda Mavrični bojevniki,  
 Maksu in Špeli Jerin, oskrbnikoma Lavričeve koče,  
 tkalcema, zakoncema Skubic iz Lanišča pri Škofljici.  

 

Hvaležni smo  
 gospe Majdi Vrhovec za gostoljubje,  

 PGD Stična za namestitvene rekvizite,  
 ekipi Skupine Stik za izposojo statev,  

 gospodu Eciu Šau-u za izdelavo rala,  

 učiteljem, njihovim sorodnikom in znancem pa za množico starinskih pripomočkov in orodij, s 
katerimi smo še bolj pristno pričarali prazgodovinski čas.  

 

Z obiskom so nas počastili in nam nudili strokovno podporo sodelavci z 

 Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, 
 Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,  
 Dolenjskega muzeja Novo mesto,  

 Narodnega muzeja Slovenije,  

 Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete ter Slovenskega arheološkega društva,  

 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  
 

Cenjene goste smo pogostili z dobrotami, ki so jih prispevali  

 Sirarstvo Čepon,  

 Mesarstvo Maver, 

 Slaščičarstvo Kovačič. 
 

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

 

Čez dvanajst lun se bo zgodba o Virskem mestu nadaljevala.  

Neznani svet duhovne kulture, ritualov in ustvarjalnih spretnosti železnodobnih prebivalcev                         
bo pravi izziv za spoznavanje estetike prazgodovinske ere. 

 




