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1 UVOD
V turistični nalogi z naslovom »V krogu se vrtimo« smo predstavili idejo za dva turistična
proizvoda. To sta turistični krožni poti, ki omogočata celovito doživljanje narave. Tako bodo
obiskovalci spoznali, da lahko Stična pokaže bogate naravne znamenitosti, ki so vredne
ogleda. Ideja se je porodila ob branju zgodb o naši virski človeški ribici, katere nam je
posredovala ga. Tatjana Kordiš. Naš cilj je bil pripraviti in izpeljati zanimiva programa za
tiste obiskovalce Turistične kmetije Grofije, ki jih zanima skrivnostno bitje - človeška ribica.
V pripravo naloge smo vključeni učenci iz 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica. Pri tej nalogi so nam bili v veliko pomoč profesorji naše šole, dijaki 3. letnika ter
krajani Stične in njene okolice, ki so nam pomagali z znanjem in informacijami o naši
turistični temi. Na osnovi zbranih podatkov smo prišli do zaključka, da lahko Turistična
kmetija Grofija svojim obiskovalcem ponudi zanimiv in atraktiven program. Mislimo, da bo
naša ideja poživila razvoj turizma v Stični in njeni okolici. Menimo, da je ključno medsebojno
sodelovanje in povezovanje s Turistično kmetijo Grofija, v nadaljevanju pa lahko še s
Samostanom Stična in z njihovo čajnico ter z Jama bar v Stični.
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2 ČLOVEŠKA RIBICA
Človeška ribica (močeril, Proteus anguinus) je skrivnostna živalca, ki živi v labirintu
kraškega podzemlja, v podzemnih vodah Dinarskega krasa od porečja reke Soče pri Trstu v
Italiji, prek južne Slovenije in jugozahodne Hrvaške do reke Trebišnice v Hercegovini. Le
redkokdaj pride izpod podzemlja na površje, vendar se je človek prvič srečal z njo prav ob
takih izvirih. In eden takih izvirov je tudi izvir Virskega potoka v vasi Vir pri Stični.
Domačini ga imenujejo Studenec.
2.1 OPIS ČLOVEŠKE RIBICE
Ima telo kačaste oblike, ki zraste od 20 do 30, izjemoma 40 cm v dolžino. Trup je valjast in
po vsej dolžini enakomerno debel. Rep je razmeroma kratek, od strani sploščen, obroblja ga
kožna plavut. Noge so tanke. Sprednje noge imajo tri, zadnje pa dva prsta. Po celem telesu je
koža tanka in ima rumenkasto-belo oz. rožnato barvo. Zaradi svoje barve je človeška ribica
tudi dobila pridevnik »človeška«. Nesorazmerna podaljšana glava se končuje s prisekanim in
sploščenim gobčkom. Ustna odprtina je majhna. V ustih so drobni zobje, nameščeni kot
rešeto, ki zadržuje večje delce. Nosnici sta zelo majhni in težko opazni, ležita nekoliko blizu
konice gobca. Zakrnele oči prerašča koža. Diha z zunanjimi škrgami; škrge so zaradi krvi, ki
proseva skozi steno, živordeče. Ima tudi preprosta pljuča, vendar je njihova vloga drugačna.
Samci se navzven ločijo od samic le po nekoliko debelejši kloaki (je neke vrste zadnjična
odprtina).
Slika 1: Človeška ribica

Vir: http://radio.ognjisce.si/sl/103/utrip/734/
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3 ZGODBE, KI KROŽIJO O ČLOVEŠKI RIBICI
Zgodbice, v nadaljevanju, nam je posredovala g. Tatjana Kordiš. Zaradi teh zgodbic, ki so
nam bile zelo zanimive, smo se odločili za dve turistični poti.
3.1 PRVA SREČANJA
Človeška ribica je skrivnostna živalca, saj živi odmaknjeno našim očem. Le redko jo srečamo,
ko iz svojih naravnih bivališč v labirintu kraškega podzemlja zaide v večji podzemni prostor,
kamor prihajajo tudi ljudje. Še redkeje, kadar v kakem kraškem izviru zaide iz podzemlja na
plano. A prav v takih izvirih se je človek najprej začel srečevati z njo. In eden takih izvirov je
tudi virski Studenec v vasi Vir pri Stični.
Iz časov, ko javnost in strokovnjaki človeške ribice še niso poznali, je ohranjenih nekaj
zgodbic o srečanjih z njo. Še starejše od teh zgodbic je prvo likovno poročilo. V enem od
dunajskih muzejev hranijo kamnit venec, ki je svoj čas krasil vodnjak iz 10. ali 11. stoletja na
beneškem Lidu. Na obodu venca je neznan kraški kamnosek izklesal dve skoraj bajeslovni
bitji, ki še najbolj spominjata na človeški ribici. Če velja mnenje mnogih poznavalcev, da ju
res predstavljata, je to prvi znani zapis oziroma upodobitev človeške ribice.
Najbolj znana pa je zgodbica, ki jo je leta 1689 v Slavi Vojvodine Kranjske zapisal Janez
Vajkart Valvasor. Ko je potoval po Notranjskem, so mu med Logatcem in Vrhniko pokazali
studenec, ki teče le dvakrat na dan po kakih 15 minut. Ljudje so menili, da v podzemlju živi
zmaj, ki vodo odlije vsakič, ko se mu je preveč nateče. V obstoj podzemnega zmaja so verjeli
zato, ker so v studencu občasno videli njegove mladiče. Valvasor tej razlagi ni verjel niti
potem, ko mu je vrhniški poštar zmajčke natančno opisal. Zapisal je: "Vse to sem imel za
bajko in norčijo – saj drugega tudi ni – in bi se bil laže dal prepričati, da se je ugnezdil temu
plužnemu filozofu črv v možganih ko zmaj v omenjeni luknji... Skratka, bil je črv in
gomazen, kakršne je ponekod pač več. In iz tega so preprosti ljudje hoteli po sili napraviti
zmaja! ...
Skoraj 70 let kasneje je upravitelj idrijskega rudnika Franc Anton Steinberg, ki je živel v
Cerknici, izdal knjigo Temeljito poročilo o Cerkniškem jezeru na Notranjskem. V njej je
opisal zgodbo ribiča Primoža Ziherla, kako je v Malnih pri Planini ujel štiri čudne ribe. Bile
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so bele in so imele po štiri noge. Ko jih je vrgel v čoln, so cvilile. Ribiču seveda niso verjeli.
Menili so, da je zajel negodne podganje mladiče, ki jih je odnesla voda.
Nekaj let kasneje je stiške menihe obiskal profesor fizike z ljubljanskega jezuitskega kolegija
Franz Xaver Wulfen. Svojemu prijatelju, idrijskemu zdravniku Joannesu Scopoliju je poročal,
da stiški patri v enem od okoliških studencev lovijo bele ali človeške ribe in jih imajo v
samostanu v vedrih, da jim napovedujejo vreme. Žal se ni ohranilo pojasnilo, kako so živalce
napovedovale vreme.
Ob svojih prvih srečanjih s človeško ribico so ljudje torej opazili, da je nenavadna, a niso
vedeli niti tega, ali bi jo imeli za bajeslovno bitje ali za žival. Kaj šele, da bi vedeli, za kakšno
vrsto živali gre. In seveda tudi niso vedeli, da je živalca posebnost njihovih krajev, da je
drugod po svetu ne poznajo.
3.2 ODKRITJE

Franz Xaver Wulfen, profesor fizike na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, pa idrijskemu
zdravniku Joannesu Scopoliju leta 1762 ni poslal le poročilo o belih ribah v vedrih stiških
patrov. Poslal mu je tudi živalce same. Scopoli je bil eden najbolj plodovitih raziskovalcev
narave na Kranjskem, zato je dobro poznal njen živi svet. A česa takega še ni videl. In takoj je
vedel, da česa takega ni videl še noben naravoslovec.
Seveda se je takoj lotil proučevanja zanimivih živalic. V svojem navdušenju odkritja ni
ohranil samo zase. Konzervirane primerke je razposlal mnogim takratnim uveljavljenim
naravoslovcem. Predvsem pa je o odkritju pisal "Presvetlemu in slavnemu možu Gospodu
Carlu Linnaeusu, Vitezu Zvezde Severnice itn. itn. Obnovitelju naravoslovne vede, in vsemu
nadvse učenemu Zboru Kraljevske znanstvene družbe v Uppsali". 3. maja 1762 jim je na
Švedsko sporočil: "Med naravnimi primerki, ki sem jih prvi odkril v Vojvodini kranjski, po
vrednosti nikakor ne spada med zadnje nova dvoživke, ki mi jo je živo nedavno poslal v
Ljubljano učeni prijatelj, častiti gospod Franciscus Xaverius Wulfen iz Jesusove družbe, in ji
pripada v Sistemu narave preslavnega viteza Carla Linnaeusa mesto. ... Bodi zdrav in me še
naprej imej rad. Če ti bo všečno odgovoriti, usmeri pismo ... " Pismu je dodal odličen opis
živali, dve njeni risbi in pa podatek, da živi v sladkih vodah, ki pritekajo iz podzemnih jam
blizu Stične.
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Carl Linné je bil tedaj vodilni naravoslovec. Ves živi svet, torej vse rastline in živali je uredil
v naravni sistem. Postavil je tudi pravila poimenovanja. Vsako živo bitje je dobilo dvojno
ime, sestavljeno iz imena rodu in imena vrste. Linnéjevo mnenje o novo odkriti vrsti živali je
bilo zato pomembno. A je Scopolija razočaralo. Njegove bele ribe ni uvrstil v naravni sitem in
ji ni dal imena. Menil je, da je to le ličinka kakega kuščarja, po ličinki pa ni mogoče ugotoviti,
kakšna bo odrasla žival.
Scopoli je kljub Linnéjevemu mnenju še naprej preučeval svojo najdbo. Ugotovitve je objavil
deset let kasneje v svojem Letopisu V. V objavi je omenil tudi Linnéjevo mnenje, a je dodal,
da je to po njegovem vendarle nova vrsta in tudi nov samostojen rod. Zoperstaviti se v tistem
času Linnéju je bilo res pogumno dejanje, ki priča, kako gotov si je bil Scopoli o svojem
odkritju.
3.3 SKRIVNOSTNA OBJAVA
Scopoli je predolgo odlašal z objavo svojega opisa bele ali tudi človeške ribe. Bil je temeljit
znanstvenik. Linnéjeva zavrnitev pa je gotovo še povečala njegovo samokritičnost. Ni hotel
tvegati nobenega spodrsljaja, na katerega bi se lahko oprli morebitni nasprotniki njegove
trditve, da je človeška ribica nova samostojna vrsta in rod.
Kranjska je bila tedaj del Avstrije in Scopoli je človeško ribico poslal kar precejšnjemu
številu svojih naravoslovnih kolegov v domovini. Tako so avstrijski naravoslovci že vedeli
zanjo. Zavrnitev Šveda Linneja je v njih zbudila željo, da ga prehitijo z objavo novice o novi
živalski vrsti.
Leta 1768 je na Dunaju izšla bogato vezana knjiga z zlato obrezo, v njej pa teza za zagovor
doktorata Josepha Nicolausa Laurentija: Pregled plazilcev, obogaten s poskusi o strupih in
antidotih pri avstrijskih plazilcih. V preglednici je prvič javno objavljen nov rod Proteus z eno
samo znano vrsto Proteus anguinus. Sledi opis človeške ribice. Laurenti pove, da je primerek
za ta opis odstopil jezuitski pater Hohenwarth. Seveda, Hohenwart je bil med tistimi, ki jim je
Scopoli poslal primerek človeške ribice. V disertaciji je obilo pikrih pripomb na Linnejevo
neodločnost pri prepoznavanju človeške ribice za novo živalsko vrsto.
In kdo je bil ta Laurenti? Še danes ne vemo. V njegovi doktorski disertaciji ni navedenih imen
članov komisije, ne kraja zagovora. Doslej niso našli nobenih podatkov o njem. Pač pa je
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obstajal neki doktor J. J. Winterl in v nekem leksikonu je v njegovi bibliografiji tudi naslov
omenjene disertacije s pripisom "enako kot Jos. Nic. Laurenti". Prevladuje mnenje, da je
strokovni javnosti razkril novo živalsko vrsto Proteus anguinus J. J. Winterl, ki pa se je skril
za anagram svojega priimka, namesto w je pa uporabil po stari šegi 'au'. Toda po znanstvenih
pravilih je Laurenti – znan ali neznan – prvi objavil vest o človeški ribici in velja za njenega
odkritelja ter ji ima pravico podeliti strokovno ime. Tako kot je skrivnostna sama človeška
ribica je torej skrivnosten tudi njen uradni odkritelj. Slovenci pa vemo, da je njen pravi
odkritelj Joannes Scopoli.
Scopoli je s svojo objavo o odkritju kasnil za Laurentijem štiri leta. Vendar je njegov opis
zelo dober, Laurentijev pa zelo slab. Laurenti je navedel tudi napačno najdišče – Cerkniško
jezero, ker je najbrž vedel le za ta takrat že slavni kraj na Kranjskem. Scopoli je ovrgel to
njegovo izjavo in navedel pravo najdišče – izvir v bližini Stične.
3.4 KATERI IZVIR V BLIŽINI STIČNE?
Scopoli v poročilih, ki jih poznamo, ni zapisal, iz katerega izvira blizu Stične je dobil
človeške ribice. To nam je 45 let po Scopolijevem odkritju povedal Žiga Zois.
Ker Linné človeške ribice ni uvrstil v svoj Sistem narave, se strokovna javnost ni več
zanimala zanjo. Konzervirani primerki, ki jih je razposlal Scopoli, so obležali v raznih
zbirkah. En tak preparat je 33 let ležal tudi v dunajski muzejski zbirki, ko ga je opazil
tamkajšnji profesor zooloije Karl von Schreibers. Zbudila je njegovo zanimanje in želel jo je
proučiti, a bi potreboval sveže primerke. Navezal je stik z Žigo Zoisom in ta mu je pošiljal
sprva človeške ribice iz virskega Studenca, kasneje pa tudi iz Rup. Schreibers se je precej
posvetil tem našim sokrajankam in je o njih predaval tudi v Kraljevi družbi v Londonu,
kasneje še v Parizu. S svojimi predavanju je tako navdušil naravoslovce, da se je zanje začel
zanimati cel svet in odtlej zanimanje zanjo ni več usahnilo.
Ko je Žiga Zois nabavljal človeške ribice za Schreibersa, se je tudi sam začel zanimati zanje.
Začel jih je tudi sam gojiti. Leta 1807 je v časopisu Laibacher Wochenblatt objavil članek o
svojih dognanjih o njih. In tam je zapisal: "To vrsto najdemo na Kranjskem med Stično,
starim samostanom, 8 ur od Ljubljane, ob cesti proti Novemu mestu, in majhno vasjo, ki jo
domačini imenujejo Vir.... Hribina gričev je isti gosto plastnat apnenec, ki se v največji

12

nakopičenosti dviga v naših Alpah ... Ob vznožju gmote tega apnenca v kotu virske doline sta
dve jamski odprtini, 15 do 18 palcev v premeru, 3 do 4 čevlje nad dnom, 2 sežnja druga od
druge, iz vsake vre bistra, sveža voda ..." V času, ko je pisal ta članek, je bilo to torej še vedno
edino znano najdišče. Je pa res, da je ravno v tistem času Schreibersu poslal tudi primerke iz
Rup, kjer so jih očitno takrat odkrili.
Schreibers je dal po izredno lepem živem primerku iz Rup narediti voščeni model, da bi
človeško ribico lahko vedno dostojno predstavil svojim študentom. V alkoholu konzervirani
primerki namreč izgubijo pravo barvo in obliko. Primerek so potem konzervirali in se je
ohranil do danes skupaj z zapisom o svojem izvoru. Iz tega zapisa vemo, da so Rupe pri Stični
drugo znano najdišče. Schreibersa pa zaradi tega modela nekateri štejejo za pionirja
naravovarsta in pionirja moderne muzejske predstavitve naravnih objektov. Lahko bi torej
rekli, da obe stroki koreninita v naši izvirih s človeškimi ribicami.
3.5 KAKO JE KMET JANEZ KEK Z VRHA PROUČEVAL ČLOVEŠKO RIBICO
Čeprav so človeško ribico po njenem odkritju proučevali mnogi znanstveniki, ostaja
skrivnostna, saj vsako novo dognanje odpira nova vprašanja. Najbolj zagonetno vprašanje za
njene proučevalce je bilo in je še vedno njeno razmnoževanje. Še do danes ta več kot 200 let
stara uganka ni rešena tako, kot bi si želeli. Redki so videli njeno razmnoževanje v
laboratorijih, nihče pa še v naravi.
V znanstveno razpravo o razmnoževanju človeške ribice je že pred 190 leti posegel tudi naš
rojak, kmetski posestnik Janez Kek z Vrha pri Viru, hiša št. 6. Vas zanima, kje je to? Vrh je
staro ledinsko ime za planotico, na kateri leži prazgodovinska naselbina Cvinger. Hišna
številka 6 in začetnici M. K. (Marija Kek) so nad letnico 1867 še vedno vklesani v kamniti
portal Kavčeve hiše, kjer danes domuje Turistična kmetija Grofija, na kamnitem zidu štale pa
je vrezana letnica 1851 in pod njo začetnici J. K. (Janez Kek). Nekdanji posestniki te
domačije so bili torej Kekovi.
17. junija 1825 je gospodinja Marija Kek šla prat perilo k virskemu Studencu in je tam ujela
človeško ribico ter jo prinesla domov. Doma so jo vsi člani družine opazovali in bili tako
deležni edinstvene predstave. Samička je namreč rodila tri mladiče. Žal so čez noč poginili.
Gospodar Janez je potem nesel samičko prodat okrajnemu sodniku. Za to je zvedel upravnik
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samostanskega posestva Joseph Stratil. Dal je poklicati Janeza Keka in ga je o dogodku
temeljito izprašal ter o tem zapisal zapisnik ali protokol. Kek je povedal, da so bili mladiči
temni in da so imeli oči kot makova zrnca. Za priče je navedel svojo ženo Marijo, starega
očeta, štiri sestre, pastirico, čevljarja Antona Vivanta in sosedovo ženo Marijo Zupančič.
Stratil je zapisnik kasneje posredoval v nemško naravoslovno revijo Isis. Tam so ga natisnili.
Tako se nam je ohranil pod imenom Stratilov protokol. V čem je njegova vrednost? Še vedno
biologe vznemirja vprašanje, kaj je Janez Kek v resnici videl. Do danes so vse človeške
ribice, ki so se razmnoževale v laboratorijih, legle jajčeca in niso rojevale živih mladičev.
Dokler njihovega razmnoževanj sploh niso poznali, Kekovemu pripovedovanju niso kaj dosti
verjeli predvsem zaradi omembe obarvanih mladičev in njihov črnih očk. A izkazalo se je, da
je imel Kek glede tega prav – ličinke človeške ribice so res take. Mladiče je torej v resnici
videl. A ne glede na strokovno plat Kekovega opazovanja je to imeniten dokument o stanju
duha našega kmečkega človeka v tistem času. Očitno se ni zanimal samo za stvari vezane na
golo preživetje, ampak je bil tudi radoveden, vedoželjen, imel nekoliko raziskovalne žilice.
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4 TURISTIČNA KMETIJA GROFIJA
Turistična kmetija Grofija je z več kot 20-letno tradicijo spomeniško varovana, kot lepo
ohranjen kompleks kmetijskih poslopij. Stoji na Cvingerju - območju enega najpomembnejših
evropskih arheoloških najdišč iz starejše železne dobe, saj skriva skoraj 3.000 let staro ter za
tiste čase veliko in pomembno železnodobno naselbino. Turistična kmetija Grofija leži dobre
štiri kilometre od avtocestnega priključka Ivančna Gorica, tako da je primerna tudi za krajši
obisk. Na Grofiji gostom ponudijo le domače jedi. Gospodinja se namreč trudi, da bi ponudila
kar se da izvirne jedi, s poudarkom na domačem in sezonski kulinariki. Postrežejo lahko z
doma pridelanim mesom iz žrebetine in divjačine ter suhe mesnine. Prav tako pečejo kruh.
Postrežejo lahko z doma pridelano zelenjavo in sadjem. Privoščimo pa si lahko tudi kozarček
hišnega vina (cviček) ali šilce doma pridelane žgane pijače (hruškovec, medica, grenčica).
Domačija je odlično izhodišče za raziskovanje okolice. Za športni duh imajo gostje na voljo
teniško igrišče, za vse, ki uživajo v pohodništvu in kolesarjenju, pa so gozdne poti v bližnji in
daljni okolici.
Na voljo imajo 4 dvoposteljne sobe s kopalnico in straniščem, skupno kuhinjsko nišo in
družabnim prostorom s televizorjem. Mogoč je brezžični dostop do interneta. Urejeno je
počivališče za avtodome. V obori si lahko ogledajo jelene, na pašnikih konje. Otroci se lahko
igrajo na otroškem igrišču in hranijo domače živali.
Slika 2: Turistična kmetija Grofija

Vir: lastna fotografija
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5 VIRSKI STUDENEC
Pod cesto priteka med drevjem iz kraških špranj Virski potok. To je značilen kraški izvir.
Potem, ko se izvije iz sence dreves vijuga po miniaturnem kraškem polju in ponikne po nekaj
sto metrih, saj ga spet premaga – kras. Ob močnejših padavinah voda v izviru iz podzemlja
bruha močneje in travnik poplavlja. Takrat voda naplavi na plan tudi človeške ribice.
Iz tega izvira je Joannes Scopoli dobil tiste primerke človeške ribice, ki jih je prepoznal kot
dotlej še nepoznano živalsko vrsto. Zato je virski izvir prvo javnosti znano ali klasično
najdišče človeške ribice. Od tu je človeška ribica "odpotovala v svet".
Slika 3: Izvir Virskega potoka

Vir: lastna fotografija
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6 SWOT ANALIZA PONUDBE TURISTIČNE KMETIJE GROFIJA

Tabela 1: SWOT analiza ponudbe Turistične kmetije Grofija

Prednosti:
- lepa narava
- veliko sprehajalnih površin
- možnost uporabe teniškega igrišča
- lahko si ogledamo domače živali na
Turistični kmetiji Grofija
- uživamo v domači hrani
- lahek dostop z avtoceste
- ogledamo si lahko veliko naravnih in
kulturnih znamenitosti ter etnološko zbirko
Priložnosti:
- turisti lahko obiščejo znamenito Čajnico ob
samostanu Stična (možnost nadaljnjega
povezovanja turističnih ponudnikov)
-obisk gostišča Jama v Stični, kjer si lahko
ogledate spominsko sobo stiških letalcev
- obisk slaščičarne Pod zvezdo v Ivančni
Gorici (možnost nadaljnjega povezovanja
turističnih ponudnikov)

Slabosti:
- premalo dodelanih aktivnosti za
obiskovalce
- premalo medsebojnega sodelovanja z
ostalimi ponudniki

Nevarnosti:
- da turiste zgodbe o človeški ribici ne bi
zanimale

Vir: lastna izdelava
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7 KRAJŠA TURISTIČNA POT OD GROFIJE DO STUDENCA
Krajša pot bo potekala od kmetije Grofije pa do izvira Studenca, kjer je klasično najdišče
človeške ribice. Ker je pot dolga samo nekaj sto metrov bomo potrebovali do izvira največ 15
minut.
Slika 4: Zemljevid krajše turistične poti od Grofije do Studenca

Turistična
kmetija Grofija

Izvir
Studenec

Vir: Google Earth, lastna izdelava
Najboljši ogled izvira, s kmetije Grofije bi bil vsako noč ob polni luni, ob 21.00 h, ker bo
največja možnost, da se človeška ribica tudi vidi.
Slika 5: Prikaz polnih lun v letu 2015
Polne Lune v tem letu

5. januar | 4. februar | 5. marec | 4. april | 4. maj | 2. junij | 2. julij | 31. julij |29. avgust | 28. september |
27. oktober | 25. november | 25. december

Vir: www.lunin.net
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Po poti bi si turist pomagal z zgibanko, v kateri je zarisana pot od Grofije do izvira in kratek
opis zgodovine odkrivanja človeške ribice. Na štirih mestih bomo postavili tudi kažipote, ki
bodo turiste usmerjali.
Slika 6: Kažipot

Vir: lastna fotografija
Za vodeni ogled ob polni luni, bi pred startom turist dobil pijačo in prigrizek. Npr. pozimi
skodelico čaja iz domačih zelišč, poleti pa osvežilni jabolčni sok ali bezgov sok ter domače
piškote.
Za vodeni ogled bi odrasla oseba plačala 4 €, otroci 2 €.
Turist, ki bi po ogledu prespal na kmetiji Grofija, bi ob zajtrku dobil brezplačne domače
piškote, ki smo jih ponujali tudi na Turističnem sejmu v Ljubljani.
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8

ZGIBANKA

Človeška ribica
Pot od turistične
kmetije Grofija
do izvira Studenec

Človeška ribica (močeril, Proteus anguinus)
je skrivnostna živalca, ki živi v labirintu
kraškega podzemlja, podzemnih vodah
Dinarskega krasa od porečja reke Soče pri
Trstu v Italiji, preko južne Slovenije in
jugozahodne Hrvaške do reke Trebišnice
v Hercegovini in le redko kdaj pride izpod
podzemlja na površje. Vendar ob takih izvirih
se je človek prvič srečal z njo. In eden takih
izvirov je tudi izvir Virskega potoka, ki ga
domačini imenujejo Studenec, v vasi Vir pri
Stični.
Pojdite do izvira Studenec in če boste imeli
srečo, jo boste lahko videli, ko bo prišla na
plan.
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1

2

Legenda:
1 – Turistična kmetija Grofija
2 – izvir Studenec
smerokazi
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9 DALJŠI SPREHOD PO IVANČNI GORICI IN NJENI OKOLICI
Opis daljšega sprehoda nam je posredoval prof. Franci Grlica. Turisti, z več časa in energije
se lahko odločijo za daljši sprehod, na katerem bodo prehodili slabih 11 km in bodo
potrebovali okoli 2 uri in 15 minut. To pot bi vodil prof. Franci Grlica in bi obiskovalce
seznanil na vsaki točki ogleda z zanimivostmi. Pot se začne pri Turistični kmetiji Grofija do
Samostana Stična. Ustavili se bi tudi na Kojinah. Nato pri spomeniku Josipa Jurčiča, kjer je
tudi Srednja šola Josipa Jurčiča. Pot bi se nadaljevala do Fedranove graščine na Malem
Hudem, nato do novega krožišča v Ivančni Gorici in naprej do rimske ceste, cerkev Sv. Jožefa
in arheološkega najdišča.
Slika 7: Zemljevid daljšega sprehoda po Ivančni Gorici in njeni okolici

Vir: Google Earth, lastna izdelava
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9.1 TURISTIČNI KMETIJI GROFIJA

Prazgodovinsko gradišče Virsko mesto iz pozne bronaste in železne dobe je ležalo na vzpetini
Cvinger (slednje ime pomeni obzidje in je nastalo mnogo kasneje in sicer zato, ker so od
gradišča do danes ostali dobro vidni nasipi). Naselju pripadajoča gomilna grobišča štejejo
okoli 130 gomil, nahajajo pa se južno od gradišča – od Studenca do Glogovice.
Dokumentirani so tudi plani grobovi – v bližini Pristavlje vasi in zaselka Dol.
Celotno območje je bilo zaščiteno za kulturni in zgodovinski spomenik leta 1993. Na ožjem
zaščitenem območju razen tradicionalne kmetijsko-gozdarske rabe ni dovoljeno nikakršno
poseganje v prostor oz. zemeljske plasti, na širšem območju pa je predviden le arheološki
nadzor nad posegi v prostor oz. zemeljske plasti.
Z Grofije se lahko po več poteh odpravimo proti Stični do stiškega samostana – ena od
možnih poti je označena na karti na začetku vodnika, lahko pa izberemo tudi katero drugo.
Slika 8: Turistična kmetija Grofija

Vir: lastna fotografija
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9.2 STIŠKI SAMOSTAN

V Stiški samostan je postavljen del dogajanja v Jurčičevem Desetem bratu, prvem
slovenskem romanu.
Cistercijanski samostan v Stični sodi med najpomembnejše zgodovinske spomenike v
Sloveniji. Samostan, ki ga je leta 1136 ustanovil oglejski patriarh Peregrin I, je nekdaj sodil
med pomembnejša središča kulturnega in gospodarskega življenja na Slovenskem. Med
ostalim so v njem nastali tudi znameniti Stiški rokopisi. V samostanu še danes bivajo menihi,
v njem pa deluje tudi Slovenski verski muzej. Arhitekturne značilnosti samostanskega
kompleksa odražajo vse poglavitne evropske umetnostne sloge: od začetne romanike prek
gotike in renesanse do poznega baroka. Najstarejše jedro samostana, ki ga tvorita križni
hodnik in redovna cerkev, se je ohranilo vse do danes. V muzeju je na ogled stalna
samostanska zbirka, v kateri so poleg zgodovine samostana predstavljena najpomembnejša
poglavja v zgodovini katoliške vere na Slovenskem ter dela sakralne umetnosti. V okviru
obiska muzeja si je mogoče ogledati tudi dele samostana, ki so odprti za javnost ter
samostansko baziliko z znamenitim baročnim oltarjem in freskami.
V stiškem samostanu, večstoletnem središču izobraževanja, je od leta 1950 do leta 1981
delovala popolna gimnazija. V stavbi je gostovala tudi osnovna šola; obe sta se leta 1981
preselili v novozgrajeni Šolski center na pol poti med Stično in Ivančno Gorico, v katerem je
zdaj le Srednja šola Josipa Jurčiča, saj so ob njej leta 2003 odprli novo osnovno šolo.
Slika 9: Stiški samostan

Vir: lastna fotografija

24

9.3 KOJINA

Je zaselek Vira pri Stični na izrazito kraškem površju severno od osnovne in srednje šole.
Skozi zaselek vodi asfaltna cesta od omenjenih šol proti cesti, ki preseka Vir pri Stični in tako
povezuje Stično z glavno cesto proti Šentvidu pri Stični. Kraško površje razodevajo številne
vrtače, skalnato površje in s tem povezano pomanjkanje prsti, ki onemogoča poljedelstvo oz.
intenzivnejšo rabo tal

in daje prednost travnim površinam ter gozdu. V zaselku lahko

opazimo nekaj starih dreves hrušk tepk, ki so spomin na pretekle čase in bi jih morali šteti v
slovensko kulturno dediščino.
Tepka je sadno drevo, ki na Slovenskem raste že vse od 18. stoletja, ko je njeno sajenje in
uporabo zapovedala avstroogrska vladarica Marija Terezija. In kako naj bi drevo dobilo
nenavadno ime? Kmet, ki ni upošteval zahteve Marije Terezije in ni posadil tepke na svoji
kmetiji, je bil zaradi tega tepen. Vladarica je zapovedala tudi, da tepke zasadijo ob glavnih
poteh, da bi sadeže lahko jedli popotniki. S svojo zahtevo je modra cesarica hotela
zmanjševati lakoto med preprostim prebivalstvom.
To pa je le ena od razlag nastanka imena. Omenimo še dve, zapisani v slovenskem
etimološkem slovarju. Prva razlaga pravi, da je beseda verjetno izpeljana iz glagola tepsti;
morda zato, ker so hruške pred prešanjem za mošt najprej razsekali oz. steptali . Po drugi
razlagi izvira ime tepka iz tega, da je to hruška, ki je ne obirajo, ampak plodove otepajo z
drevesa.
Naši predniki so tepko poznali kot sadje, jo uporabljali za kuhanje žganja, pa tudi kot
sestavino različnih jedi in kot sladilo, ker je bil sladkor v preteklosti redka dobrina. Za
posušen sadež je značilna izredna obstojnost, saj ga je ob ustrezni hrambi mogoč pojesti tudi
po dvajsetih, petindvajsetih in več letih. Svež sadež pa je, preden se zmedi, trpkega okusa in
zato nepriljubljen, drevesa pa so, tudi zato, ker začno pozno roditi, vse bolj redka in zato
ogrožena kulturna dediščina.
Ko so bili Francozi v naših krajih, naj bi ti po pripovedovanju vplivali na nastanek imena
zaselka Kojina: na območju zaselka oz. v njegovi bližini naj bi pokopavali konje. Zaselek je
sicer manjše arheološko najdišče prazgodovinske poselitve. Iz bronaste dobe so našli ostanke
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kurišča ali manjše peči z odlomki lončenine. Od Kojine nas cesta skozi zaselek vodi proti
jugu do osnovne in srednje šole.
Slika 10: Kojina

Vir lastna fotografija
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9.4

SPOMENIK JOSIPU JURČIČU

Doprsni spomenik Josipa Jurčiča je izdelal, kot lahko razberemo na zadnji strani spomenika,
slovenski kipar Stojan Batič. Batič velja za izrazitega predstavnika figuralnega kiparstva, je
pa tudi odličen risar. Njegov prvi spomenik nosi ime »Talec«, postavljen pa je bil leta 1946
prav v naši občini, v Radohovi vasi. Leta 1960 je Batič prejel Prešernovo nagrado za
»kiparski ciklus Rudarji«
Kip Josipu Jurčiču stoji v neposredni bližini glavnega vhoda v Srednjo šolo Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica. Stavba, v kateri je bila do leta 2003 tudi Osnovna šola Stična, se je do njene
izselitve imenovala Šolski center. Po izgradnji nove stavbe nasproti vhodu, se je osnovna šola
izselila. Obe šoli ležita približno na pol poti med naseljema Stična in Ivančna Gorica, v
zavetju gozda in ob kmetijskih površinah, daleč od kakršnegakoli vrveža, hrupa, prometa in
onesnaženega zraka.
Kot zanimivost naj zapišemo, da – čeprav sta šoli sosedi – nosi osnovna šola že v imenu zapis
Stična, srednja šola pa Ivančna Gorica. Obe šoli imata lepi telovadnici, ki ju dopolnjuje šolsko
igrišče, obdano z gozdom. Ni čudno, da v mirni, zeleni okolici šole srečamo veliko
sprehajalcev in da je zbirališče mladih celo ob koncu tedna in med počitnicami. Da ne
govorimo, kako radi se vrnejo sem »na obisk« obujat nepozabne šolske dogodivščine in
uspehe nekdanji dijaki. To je okolje, ki nam ga lahko zavida marsikatera druga slovenska
šola!
Premalokrat pomislimo na to, da je to pravzaprav elitna lokacija in ne njena pomanjkljivost. V
mirnem okolju lahko učenci in dijaki vsrkavajo znanje in se z njim postavljajo na nacionalnih
preizkusih znanja ter maturi. Glede na pogoje ne preseneča, da so uspehi tukajšnjih
maturantov praviloma daleč nad slovenskim povprečjem, dosegajo pa tudi lepe uspehe na
državnih tekmovanjih.
Srednja šola izobražuje za programe gimnazija in ekonomski tehnik, ob izraženem zanimanju
za program trgovec, lahko pa odpre tudi oddelek za odrasle. Ker šoli posvečata posebno skrb
varovanju okolja, se ogrevata, tako kot bližnji vrtec, na obnovljiv vir energije – biomaso, na
osnovni šoli pa je tudi največja sončna elektrarna na javni zgradbi v Sloveniji (stanje leta
2014).
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Obe šoli ter bližnji vrtec domujejo na delu ceste, ki se je v znak uspešnega pobratenja med
občinama Ivančna Gorica in Hirschaid leta 2014 preimenovala iz Ceste II. grupe odredov v
Cesto občine Hirschaid. Večji del ceste krasi mlad lipov drevored, zasajen ob 10. obletnici
pobratenja med omenjenima občinama leta 2010. Od šole nadaljujemo pot po Lipovem
drevoredu in mimo kmetijskega posestva do Malega Hudega.
Slika 11: Spomenik in Srednja šola Josipa Jurčiča

Vir: lasna fotografija
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9.5 FEDRANOVA GRAŠČINA NA MALEM HUDEM
Poznamo jo po Jurčičevem delu Domen, saj naj bi tukaj živel graščak Sova.
Sredi 18. stoletja je bila graščina pomembna poštna postaja in gostilna, ki je popotnikom
nudila prenočišča, saj je vas ležala ob takrat pomembni prometni cesti Ljubljana – Karlovec.
V njej je na svoji poti v Karlovec dve noči prespala celo cesarica Marija Terezija s sinom
Jožefom. Graščina v lasti družine Fedran je dobila ime po Gregorju Fedranu, ki je bil leta
1768 poplemeniten (iz Fedrana v pl. Födransberga). Gregor Fedran Födransberg je v
Leščevju, vasi severozahodno od Muljave, kupil ruševine gradu Kravjek (oz. gradu Roje),
mlajši dvor Kravjek (Jurčič ga je imenoval Slemenice in uporabil kot prizorišče svojega
romana Deseti brat) ter dvor Mačerole (v Desetem bratu kot grad Polesek). Iz Fedranovega
rodu naj bi bil stric Dolef, oseba iz Desetega brata.
Graščina vitezov Fedranov na Malem Hudem je nadstropna stavba pravokotnega tlorisa z
dvema kamnitima vhodnima portaloma. V osnovi je poznobaročna stavba iz zadnje četrtine
18. stoletja.
Mimo vasi je potekala, kot so dokazala arheološka izkopavanja, tudi rimska cesta Emona
(Ljubljana) – Neviodunum (Drnovo).
Od graščine se odpravimo proti jugu čez potok Višnjico do makadamske ceste, ki sledi
dolenjski avtocesti Ljubljana – Obrežje, in se usmerimo proti Ivančni Gorici do našega
naslednjega postajališča – krožišča v Ivančni Gorici.
Slika 12: Fedranova graščina na Malem Hudem

Vir: lastna fotografija
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9.6 KROŽIŠČE V IVANČNI GORICI

Krožišče na jugu Ivančne Gorice je zgrajeno v sklopu sedanjih in bodočih obvoznic okrog
naselja z namenom večje pretočnosti prometa. Poleg prometne ima tudi estetsko in simbolno
vlogo. V osrednjem delu krožišča namreč opazimo poleg vodometa dve granitni skulpturi.
Njun avtor je domačin iz Trnovice pri Hrastovem Dolu, akademski kipar Drago Vit Rozman.
Prva, manjša skulptura je avtorska interpretacija rimskega obcestnega miljnika, ki je bil izbran
za motiv v občinskem grbu. Poleg štirih strani, ki odpirajo pogled na vse strani naše občine,
povezuje ta sodobni miljnik tudi preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. Na skulpturi so
upodobljeni grbi Ivančne Gorice, srednjeveške Višnje Gore ter starodavnega stiškega
samostana, dodan pa je tudi grb pobratene občine Hirschaid, ki simbolizira medkulturno in
evropsko povezovanje v času Evrope brez meja. Grbi so bili odliti v livarni za litje titana v
ivanškem podjetju Akrapovič.
Na miljniku sta vklesana tudi dva napisa. Poleg tistega, vidnega s ceste »Jaz sem doma, kjer
so dobri ljudje«, je še manjši, ki zaznamuje čas nastanka in zveni zelo zgodovinsko: poleg
letnice 2009 je namreč še pripis »Postavljeno v času župana Jerneja Lampreta«.
Druga, večja skulptura je avtorska interpretacija portala oz. vrat. Tako kot vrata predstavljajo
vhod v dom, naj bi tudi ta portal pozdravljal vse, ki prihajajo in odhajajo v Ivančno Gorico ali
potujejo mimo nje. Je simbol povezovanja poti, ljudi, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Simboličen je tudi vodomet med obema skulpturama, saj je občina Ivančna Gorica občina
dveh rek Krke, najdaljše dolenjske reke in Temenice, najdaljše dolenjske ponikalnice.
Od krožišča nadaljujemo svojo pot do Mercatorja in zavijemo na makadamsko cesto za njim.
Slika 13: Krožišče v Ivančni Gorici

Vir: lastna fotografija
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9.7 RIMSKA CESTA

Med trgovskim centrom Mercator na severu in današnjo avtocesto na jugu so našli ostanke
ceste iz rimskega obdobja.
Rimljani so ob širitvi imperija proti vzhodu skozi naše kraje speljali glavno cestno povezavo
proti Balkanu: cesto Emona (Ljubljana) – Neviodunum (Drnovo) – Siscia (Sisak).
Trije najdeni miljniki v bližini kažejo na to, da je bilo v rimski dobi tukaj pomembno križišče
rimskih cest; na itinerarsko cesto Emona (Ljubljana) – Neviodunum (Drnovo) – Siscia (Sisak)
se je tu priključila stranska cesta, ki se je od nje ločila pri Cikavi, od tod pa so potekale tudi
severna cesta proti Stični in južna v dolino Krke. V Ivančno Gorico postavljajo rimsko cestno
postajo Acervo (»Pri gomilah«), nekateri pa v njeno bližino. Kljub naporom in velikim
pričakovanjem postaje namreč še niso odkrili. Arheologi domnevajo, da je bila v bližini
današnje železniške postaje, saj so v njeni bližini našli kar dva miljnika.
Slika 14: Današnja rimska cesta

Vir: lastna fotografija
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9.8 RIMSKI MILJNIK, CERKEV SV. JOŽEFA IN ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE

V Ivančni Gorici in neposredni okolici so bili najdeni kar trije miljniki – dva v bližini
današnje železniške postaje, tretji pa na Rogovili. Vsi trije miljniki kažejo na to, da je bilo
območje Ivančne Gorice pomembno križišče tedanjih cest. Miljnik, ki danes stoji v
neposredni bližini cerkve na njeni vzhodni strani, je bil najden okrog leta 1982 v naselju
Vrhpolje pri Šentvidu na griču Rogovila. Lastnik njive ga je izkopal in shranil na svojem
dvorišču. Pri tem je kamen razpadel v tri večje in nekaj manjših delov. Leta 1993 so miljnik
restavrirali in postavili na sedanje mesto.
Steber s štirikotno osnovo je zgoraj zaokrožen, površina pa je precej izprana. Na manjšem
delu prednje strani je še mogoče slutiti sledove črk, vendar se jih ne da razbrati. Zanimivo je,
da je od postavitve miljnika na to mesto leta 1993 do danes postala zaradi korozije praktično
neberljiva tudi apnenčasta spominska plošča ob njem.
Drugi miljnik, nastal v času cesarja Antonija Pija, z navedbo razdalje 44 milj od Nevioduna
(Drnovo), je bil najden v bližini železniške postaje v Ivančni Gorici (hrani ga Narodni muzej
v Ljubljani).
Gotovo pa je najbolj znan tretji miljnik, ki je postal simbol v sedanjem občinskem grbu. V 16.
stoletju je ta miljnik dal spremeniti stiški opat Lavrencij tako, da je preklesan steber dobil
nastavek z nišami in kamnito streho, zato je postal znan kot »opatovo znamenje«.
Stoji v križišču ceste skozi Ivančno Gorico s cesto v Stično. Znamenje je pravzaprav zanimiv
kažipot. V vsaki od štirih niš je bila podoba farnega patrona , ki je popotnike usmerjal proti
štirim župnijam oz. njihovim sedežem: Stični (Žalostna Mater božja), Krki (sv. brata Kozma
in Damjan), Višnji Gori (sv. Egidij) in Šentvidu (sv. Vid).
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Slika 15: Rimski miljnik

Vir: lastna fotografija
Načrte za cerkev Sv. Jožefa je pripravil prof. Vladimir Brezar, zgrajena pa je bila leta 1992.
Križev pot v njej in sliki v prezbiteriju so delo akademskega slikarja Tomaža Perka, orgle
delo orglarske delavnice Antona Škrabla iz Rogaške Slatine, tabernakelj, glavni oltar in
krstilnik pa delo Jožeta Trontlja. Med cerkvijo, železniško progo ter javnim otroškim igriščem
je arheološko najdišče. Arheologi so našli ostanke kurišč, posodja, hrane, kovinske najdbe in
keramično žensko figurico bronastodobnega človeka (1500-800 p. n. št.), ostanke rimskega
objekta (1. in 2. stol. n. š.) ter lončenino in ostanke hrane iz časov prvega naseljevanja
Slovanov (6.-8. stol. n. št.).
Slika 16: Cerkev Sv. Jožefa

Vir: lastna fotografija
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9.9 IZVIR VIRSKEGA POTOKA
Pod cesto priteka med drevjem iz kraških špranj Virski potok. Potem, ko se izvije iz sence
dreves in se oddalji od kraškega roba ter krasa v njegovem zaledju, kjer zbira svojo vodo, teče
po travniku – poplavni ravnici in ponikne po nekaj sto metrih, saj ga spet premaga – kras. Ob
veliki količini vode, voda v izviru iz podzemlja bruha močneje in travnik poplavlja. Takrat
voda naplavi na plan tudi človeške ribice in ta izvir je eno njenih prvih najdišč.
Človeška ribica je simbol slovenske naravne dediščine. Zaradi svojega čudnega videza je
zbujala strah in radovednost pri naših prednikih ter burila tako znanstvene kot laične duhove.
Prvi jo omenja Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske konec sedemnajstega
stoletja (1689), zanjo pa so mu povedali kmetje, ki so na čudno žival naleteli ob odjugah in
velikih deževjih. Valvasor je bržkone ni nikoli videl in je bil precej skeptičen do pričevanj
preprostih kmetov. Proteusa opiše kot zmajevega mladiča, kar kaže, da zgodbi o drobnih
živalih kot človek svetle kože tudi sam ni docela verjel.
Poznali so jo tudi cistercijani, resno pa se je proučevanja prvi lotil italijanski zdravnik in
biolog Giovanni Antonio Scopoli, ki je v drugi polovici osemnajstega stoletja živel v Idriji kot
rudniški zdravnik. Prve primerke je dobil prav iz Virskega potoka , zato šteje ta izvir za njeno
klasično najdišče (locus classicus), njen »rojstni kraj«. V roke je dobil žive primerke, vendar
jih je takoj namočil v alkohol , kar je v današnjem naravovarstveno ozaveščenem svetu nekaj
popolnoma nesprejemljivega. Lotil se je natančnega, a počasnega proučevanja. Preparirane
živali ter spremna pisma z risbami je razposlal tudi nekaterim naravoslovcem po Evropi (leta
1761 tudi znamenitemu švedskemu botaniku Carlu Linneju), zato je postal kraj Vir, evropsko
znan. V 18. stoletju je človeška ribica tako začela zaposlovati um svetovno znanih
znanstvenikov. Eden od konzerviranih primerkov živali, ki jih je po Evropi razposlal Scopoli,
je prišel v roke dunajskemu zdravniku in zoologu Josephu Nicolausu Laurentiju, ki je živalco
na hitro ter površno opisal, poimenoval Proteus anguinus ter leta 1768 odkritje objavil kot
prvi in s tem prehitel pravega odkritelja Scopolija. Domnevamo, da so samo v Viru pri Stični
v letih navdušenih znanstvenih raziskav v Zoisovem času ribiči nalovili kakih tisoč človekovi
barvi podobnih svetlopoltih bitij. Kar je bil, mimo visoke znanosti, tudi precej donosen posel.
Ribiči so namreč svoj plen brez slabe vesti prodajali za precej dobre denarje, ne meneč se za
plemenite namene znanstvenikov, ki so jih kupovali za proučevanje.
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Prav iz Vira je prišla v svet tudi prva vest, da človeška ribica koti žive mladiče. No, danes
vemo, da se lahko razmnožuje tudi drugače – z jajčeci. Danes vemo tudi, da je človeška
ribica, tudi močeril ali próteus (znanstveno ime Proteus anguinus) dvoživka (in ne riba), ki
živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa od porečja reke Soče pri Trstu v Italiji, preko južne
Slovenije in jugozahodne Hrvaške do reke Trebišnjice v Hercegovini.
Izvir Virskega potoka, ki ga domačini sicer imenujejo Studenec, je bil pred napeljavo
vodovoda v vas stoletja pomemben vir pitne vode za ljudi, napajanje živine, pa za pranje,
umivanje in druge potrebe. Zato je do njega vodila kamnita pot, ki pa je danes že zatravljena,
saj je svojo nekdanjo funkcijo izgubil. Na njegov pomen v preteklosti pa kaže dejstvo, da je
dal ime naselju Vir.
Od izvira se vrnemo na asfaltirano cesto, zavijemo ali levo ali desno (imamo torej dve
možnosti) in sledimo kažipotu, ki nas bo pripeljal na »Grofijo«.
Slika 17: Izvir Virskega Potoka

Vir: lastna fotografija
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10 TRŽENJE TURISTIČNEGA IZDELKA

Zavedamo se, da je turizem pomembna gospodarska dejavnost, ki lahko znatno prispeva h
gospodarskemu razvoju določene regije. Za uspešnost trženja našega turističnega izdelka je
pomembno tudi povezovanje s turističnimi ponudniki. V okviru našega projekta smo
sodelovali s Turistično kmetijo Grofija. V nadaljevanju se bomo povezali s Stiškim
samostanom in njihovo čajnico ter Jama bar v Stični.
Spletna stran
Na spletni strani Turistične kmetije Grofija http://www.grofija.com/ bomo v rubriko
AKTIVNOSTI – ZANIMIVOSTI OKOLICE KMETIJE, dodali v ponudbo:
•

krajšo turistična pot od Turistične kmetije Grofija do izvira Studenca in

•

sprehod po Ivančni Gorici in njeni okolici.

Zgibanka
Izdelali smo zgibanko, s katero se bodo turisti sami lahko sprehodili do izvira Studenec in
izvedeli nekaj o zgodovini odkrivanja človeške ribice. (str. 18 – 19)
Predpasniki
Za reklamo in prodajo smo izdelali predpasnike z natisnjeno podobo človeške ribice,. Cena
enega predpasnika je 15 €.
Slika 18: Skica predpasnika

Vir: http://www.devonkarst.org.uk/proteus%20project/ptph2..html , http://www.griptrgovina.si/zascitna-oblacila/predpasnik-tyvek-art-00090mo/ in lasna izdelava
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Posnetek
Video smo prikazali na facebook-u, s katerim bomo pritegnili mlade in stare ljudi, da bi se
odločili za obiskovalce Turistične kmetije Grofija in izvira Studenec.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NOrkrW8jmH8&spfreload=10
Lokalni časopis Klasje
Po predstavitvi na sejmu Turizem in prosti čas bomo objavili članek, s katerim bomo
spodbudili bralce, da pridejo na sprehod po Ivančni Gorici in si ogledajo izvir Studenec.
Kontaktna oseba bo g. Matej Šteh iz Zavoda za turizem občine Ivančna Gorica.
Slika 19: Članek v lokalnem časopisu Klasje (izdaja: marec 2015/stran 22)

Vir: Print Screen članka v lokalnem časopisu Klasje
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11 NASTOP NA SEJMU- POROČILO
V sredo 28.1.2015 smo se skupaj z mentorico Ano Godec udeležili 12. festivala Več znanja za
več turizma, ki je potekal na gospodarskem razstavišču, natančneje v hali C. Sodelovalo je,
kar 42 ekip iz vseh koncev Slovenije ter sosednjih držav.
V Ljubljano smo se odpravili z mini busom skupaj z drugo skupino pod mentorstvom Jožice
Strmole. S seboj smo vzeli veliko pripomočkov, ki so nam omogočili pridobitev pozornosti
obiskovalcev sejma. Uradno se je sejem pričel ob 7. uri zjutraj, za prihod in pripravo stojnic
pa smo udeleženci sejma imeli čas do 10.ure zjutraj. Naši ekipi sta tja prispeli ob 8.30 uri, kjer
smo nemudoma pričeli s pripravo stojnic, nato pa smo se ob 10. uri udeležili slavnostne
otvoritve turistične tržnice, ki je potekala na glavnem odru.
Po otvoritvi so stojnice zaživele v polni luči ter začele s predstavitvijo svojih produktov in
storitev. Našo stojnico smo predstavljali Boštjan Perko, Denis Gale, Jure Pajk, Sara Čoš,
Karmen Martinčič in Saša Frank, za nadzor pa je skrbela mentorica Ana Godec. Na naši
stojnici smo ponujali krajši izlet v okolici turistične kmetije Grofije, kjer bi si obiskovalci
lahko ogledali studenec, v katerem je bila prvič opažena človeška ribica oz. Proteus anguinus.
V program smo vključili še brezplačen ogled samostana ter za zaključek kosilo na Grofiji po
ugodnih cenah. Ob predstavitvi storitve so si obiskovalci lahko z umetno maso za
oblikovanje, sami ustvarili svojo podobo človeške ribice ter se posladkali z medenimi piškoti,
v obliki človeške ribice. Vsakemu pa smo podarili tudi zgibanko, kjer so si lahko ogledali
podroben opis poti katero smo predstavljali. Za ocenjevanje stojnic je od 10.30 do 11.30 ure
skrbelo 5 ocenjevalcev, ki so bili anonimni udeleženci sejma. Ocenjevanje se je popoldne
nadaljevalo od 13.30 pa do 16.30 ure, ko je bilo ocenjevanja stojnic konec. Po tem pa je sledil
enourni zabavni kviz, na katerem smo se skupaj z drugimi tekmovalci zabavali ob ritmu
poskočne srbske glasbe. Po končani zabavi je sledila razglasitev rezultatov in podelitev
nagrad vsem ekipam. Obe ekipi iz Srednje šole Josipa Jurčiča sta dobili srebrno priznanje ter
bili s svojim nastopom več kot zadovoljni. Ko smo prevzeli priznanje, smo počasi začeli s
pospravljanjem stojnic in se odpravili proti Ivančni Gorici.
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11.1 ANALIZA SEJMA

Osebno se nam je sejem zdel zelo poučen, saj smo izvedeli veliko o turizmu v Sloveniji ter
bližnjih sosednjih držav. S svojim nastopom smo bili zelo zadovoljni, saj smo pritegnili
veliko pozornosti ljudi ter prejeli pozitiven ˝feedback˝.Ugotovili smo, da s poticami in piškoti,
ki smo jih pripravili, s pomočjo sošolk, pritegnili veliko večjo pozornost ljudi ter da bi brez
priboljškov imeli bistveno manjši odziv kupcev. Prav tako pa smo zaznali, da bi z dodatno
ponudbo pijače pridobili še več obiskovalcev k naši stojnici. Prostor v katerem je potekal
sejem se je nam in ostalim udeležencem sejma zdel premajhen za tolikšno število ljudi, zato
menimo, da bi morali v prihodnje sejem prestaviti v večji prostor. Terminski urnik se nam je
zdel dober, vendar je bil hkrati tudi zelo dolg in naporen. Na sejmu pa nas je najbolj navdušilo
medsebojno sodelovanje ter pozitivna energija, ki jo je bilo moč čutiti na sejmu.
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12 INFORMATIVNI DAN

Na informativnem dnevu, ki je bil v petek, 13. februarja, dopoldne in popoldne ter soboto 14.
februarja, dopoldne, so dijakinje Katja Selan, Carolina Rezelj, Teja Blatnik, Tjaša Blatnik,
Nika Gjerek, Neža Klemente in Lara Finec sodelovale v projektu V krogu se vrtimo. Bile so
pri stojnici, kjer so obiskovalcem nudile piškote v obliki človeške ribice.
Ravnatelj je pred tem vsem gostom na kratko povedal o projektu. Tisti obiskovalci, ki pa so
hoteli izvedeti še več pa so prišli do naše stojnice in postavljali različna vprašanja.
Slika 20: Informativni dan

Vir: šolski arhiv

Slika 21: Plakat informativnega dneva

Vir: arhiv šole
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13 INTERVJU
Opravili smo intervju z Damjano Rijavec, lastnico Turistične kmetije Grofija, o njenem
pogledu na projekt V krogu se vrtimo.
1.

Ali je vaše sodelovanje v projektu prineslo pozitivne ali negativne posledice, kakšne?

Moje sodelovanje v projektu je prineslo pozitivne posledice, saj sem vesela, da lahko
pomagam oziroma sodelujem z mladino, ki jo zanima spoznavanje zgodovine našega kraja.
Prav tako pa sodelovanje pripomore k reklamiranju storitev, ki jih ponujamo.
2.

Ali je naš nastop na sejmu pripomogel k povečanju povpraševanja?

Po vašem nastopu se povpraševanje ni bistveno povečalo, vendar smo z njim stopili korak
dalje ter začeli resneje razmišljati o dodatni storitvi, ki bi jo ponudili obiskovalcem.
3.

Ali ste razmišljali, da bi dejansko organizirali ogled človeške ribice ?

Da, o tem sem že razmišljala ter ugotovila, da bi ogled lahko vključila kot stacionarno storitev
k trenutni ponudbi ter da ogled ne bi bil namenjen masovni količini obiskovalcev. Prav tako
pa bi pri ogledu potrebovala strokovno usposobljenega vodiča, ki pa ga zaenkrat zaradi
pomanjkanja povpraševanja ne potrebujemo.
4.

Ali bi bili pripravljeni odkupiti model s katerim smo pripravljali izdelke v obliki

človeške ribice?
Da, za nakup le teh modelov sem zainteresirana, saj bi jih lahko uporabljali pri delavnicah za
najmlajše.
5.

Ali ste dobili kakšne nove ideje za dopolnitev ponudbe, ki jo ponujate in koliko smo

pri tem pripomogli mi ?
Ideje, ki ste mi jih dali bi lahko vključila v stacionarni del turizma, ki bi ga lahko izvajali v
prihodnosti. Mislim , da smo veliko pridobili pri prepoznavanju za kar pa ste pripomogli vi.
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14 ZAKLJUČEK
Z željo, da bi poživili razvoj turizma v Stični in njeni okolici smo dobili idejo, ki se nam je
utrnila med pogovorom z ga. Tatjano Kordiš. Povezali smo Turistično kmetijo Grofija in
zgodbico o Janezu Keku, ki je s svojo družino opazoval rojstvo človeške ribice. Turistični
kmetiji Grofija smo predstavili dve turistični poti, ki bi bile v njihovi ponudbi za turiste. Prva
krajša pot je sprehod do izvira Virskega studenca. Druga daljša, je sprehod po Ivančni Gorici
in njeni okolici. Namen naloge je privabiti turiste v Stično in okolico, ker menimo da je še
veliko možnosti za razvoj turizma v našem kraju. Med izdelavo projektne naloge, smo se
veliko naučili. Ugotovili smo, da bi se lahko posamezni ponudniki turistične ponudbe,
povezali med sabo in ponudili turistom nove in zanimive turistične produkte. V nalogi smo
predstavili svoje predloge. Upamo, da bo v praksi zaživela vsaj krajša krožna pot do izvira
Virskega potoka.
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Zahvaljujemo se:


mentoricama Ani Godec in Dragici Eržen za nasvete in pomoč pri izdelavi projektne
naloge V krogu se vrtimo.
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za sodelovanje v našem projektu.
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ga. Tatjani Kordiš za zgodbice o človeški ribici in nasvete za izboljšanje projektne
naloge.



Damjani Rijavec za uporabo imena Turistična kmetija Grofija v naši zaključni nalogi,
pomoč pri predstavitvi na turističnem sejmu in za intervju.



Sošolkam 4. D; Daši Štepec, Evi Kastelic, Sari Čoš, ki so spekle piškote.



Ter dijakinjam 3. letnika; Katji Selan, Carolini Rezelj, Teji Blatnik, Tjaši Blatnik,
Niki Gjerek, Neži Klemente in Lari Finec za sodelovanje na informativnem dnevu.
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17 IZJAVA O AVTORSTVU
Dijaki Boštjan Perko, Denis Gale in Jure Pajk izjavljamo, da smo avtorji zaključne naloge z
naslovom V krogu se vrtimo, ki smo jo napisali pod mentorstvom Ane Godec in Dragice
Eržen.

Stična, april 2015

Podpis:
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