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POVZETEK
Spominska obeležja posredujejo informacije o zgodovini, ki bi jih morali uporabiti pri
pomembnih odločitvah o sedanjosti in prihodnosti. Da to vlogo lahko opravljajo,
morajo biti ohranjeni. Raziskovalna naloga je osredotočena na opis stanja
spomenikov NOB na področju občine Gorenja vas - Poljane in poskuša ugotoviti
seznanjenost učencev 8. in 9. razredov osnovne šole z NOB in njihovo zanimanje za
sporočila, ki jim ga posredujejo spomeniki NOB. Na preučevanem področje se nahaja
51 spomenikov NOB. Prevladujejo spomeniki, ki obeležujejo dogodke iz NOB in
obeležja grobišč. Stanje napisov in spomenikov omogoča posredovanje informacij,
njihova okolica in dostop je večinoma urejen. Problem predstavlja nedorečenost
skrbništva nad spomeniki, ki so trenutno izpostavljeni samovoljnim odločitvam
lastnikov zemljišč, na katerih stojijo. Seznanjenost anketiranih učencev z NOB je
nezadovoljiva, saj polovica napačno opredeli NOB. Kljub temu izražajo spoštljiv odnos
do spomenikov, vendar nimajo izrazite želje, da bi se podrobneje seznanili s tem
obdobjem slovenske zgodovine, spomeniki NOB pa po njihovem mnenju nikakor niso
stvar zasebnih interesov. Za skrbništvo spomenikov NOB bi morale skrbeti javne
inštitucije, vsebinam NOB pa bi morali v osnovni šoli nameniti bistveno več časa. Če
bo družba spomenike NOB pustila propasti, bo izgubila zgodovinski spomin na
pomembno obdobje slovenske in svetovne zgodovine. Izguba zgodovinskega
spomina pa vedno predstavlja nevarnost, da se okoliščine in dogodki, ki so pripeljali
do strahotnega trpljenja in izgub milijonov življenj, lahko ponovijo.
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1. Uvod

Lansko leto smo praznovali 70 obletnico konca druge svetovne vojne. Leta 1941 so
Slovenijo zasedle nemške, italijanske, madžarske in hrvaške vojaške sile, ki so pričele
izvajati nasilje nad slovenskim narodom. Odgovor na represijo je bil spontan
oborožen odziv civilistov, ki se je združil pod okriljem Osvobodilne fronte, ki je nato
nemudoma organizirala vseslovenski narodnoosvobodilni boj (NOB), ki se je
okupatorju zoperstavil na celotnem slovenskem ozemlju (Premk, 2012; Repe, 2015).
Vojna ni prizanesla borcem NOB niti civilnemu prebivalstvu, ki je utrpelo številne
nedolžne žrtve (Repe, 2015). NOB je bila med zmagovalci, ki so na koncu vojne
porazile nacistične in fašistične sile (Repovž, 2015).
V spomin na upor in številne nedolžne žrtve so po koncu druge svetovne vojne
postavili številne spomenike, spominske plošče in obeležja.
Spominsko obeležje posreduje informacije o dogodku ter kraju, kjer se je dogodek
zgodil in omogoča, da se tudi tisti, ki niso bili vključeni v pričujoče dogodke,
seznanijo s tem delom zgodovine.
Starejšim generacijam obeležja obujajo spomine, mlajšim generacijam pa spomeniki
posredujejo podatke o zgodovini, ki bi jih morali uporabiti pri pomembnih odločitvah
o sedanjosti in prihodnosti.
Da lahko opravljajo svojo vlogo morajo biti ohranjeni. To pomeni, da mora njihovo
stanje omogočati posredovanje informacije o dogodku, ki ga obeležujejo, zato
morajo biti napisi na spomenikih jasno berljivi. Oblika mora odražati simboliko
dogodka, zato ne smejo biti poškodovani. Njihova lokacija ne sme biti spremenjena,
ker morajo pričati o prostoru, kjer so se dogodki dogodili.
Raziskovalna naloga ima dva cilja. Prvi cilj je ugotoviti stanje spomenikov NOB na
področju, ki vključuje urbane, kmetijske in gozdne površine. Iz ocene stanja želim
določiti potencial spomenika, da priča o dogodku na najbolj informativen način.
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Drugi cilj naloge je ugotoviti seznanjenost vrstnikov moje generacije (učenci 8. in 9.
razreda osnovne šole) z NOB in ugotoviti njihovo zanimanje do tega dela zgodovine,
ki jim ga posredujejo spomeniki NOB.

2. Metode raziskave
3.1 Opis in stanje spomenikov NOB
Prvi del raziskovalne naloge obravnava stanje spomenikov NOB na preučevanem
področju. Za opis spomenikov (tip spomenika, lokacija itd.) sem uporabil opisne oz.
deskriptivne metode. Pri opisu stanja spomenikov (ohranjenost, urejenost okolice
itd.) sem uporabil primerjalne oz. komparativne metode.
3.1.1 Opisna metoda
Z opisno metodo sem na izbranem območju preučevanja opisal značilnosti vseh
spomenikov NOB. Uporabil sem tipologijo in kategorizacijo spomenikov, kot jih
navaja raziskovalna naloga Spomeniki NOB v naravnem okolju (1978). Tipologija deli
spomenike NOB v dve veliki skupini.
V prvo skupino sodijo spomeniki, ki označujejo dogodek na kraju, kjer se je ta
zgodil. To skupino sestavlja enajst tipov dogodkov:
1. tiskarne, tehnike,
2. bunkerji,
3. baze,
4. partizanske bolnice,
5. zapori, mučilnice,
6. taborišča,
7. mesta ubijanja talcev,
8. poslopja, v katerih je prišlo do zgodovinskih dogodkov,
9. mesta, na katerih je prišlo do zgodovinskih dogodkov,
10. prehodi čez železnico in reko ter sistem kurirskih postaj,
11. grobovi, grobišča.
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Vsak tip spomenika je v viru natančno opisan (Vardjan, 1978) in vse spomenike iz
obravnavanega območja te skupine sem kategoriziral glede na te opise.
V drugo skupino tipologije spomenikov sodijo figuralni (freska, kipi) in arhitektonski
(obeležje, plošča) spomeniki in spominske plošče, postavljeni v opomin na strahote
vojne. Stojijo na kraju dogodka ali na reprezentativnem mestu v naselju. V to
kategorijo sodijo tudi vsi objekti, ki so bili zgrajeni v spomin na žrtve NOB (šole,
tovarne itd.).
Tej osnovni tipologiji in klasifikaciji sem dodal dodatne kategorije, s pomočjo katerih
sem podal še natančnejši opis spomenikov. Celotna struktura opisa spomenikov je
prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Kazalniki uporabljeni v deskriptivni metodi
Kazalnik
Tipologija spomenika
Tip spomenika
Oblika spomenika
Velikost spomenika
Lokacija spomenika
Dogodek
Čas dogodka
Postavitev obeležja

Zaloga vrednosti kazalnika
A - spomenik dogodka iz NOB, B - spomenik, ki opominja na strahote vojne
1. tiskarne, tehnike, 2. bunkerji, 3. baze, …
plošča, spomenik, freska
majhen (visok do 1m), srednji (visok od 1 do 2 m), velik (višji od 2 m)
naselje, osamljena hiša, travnik, rob gozda, gozd
smrt vojaka-število, smrt civilista-število, grobišče-število, dogodek na tem mestu
1941, 1942, …
1954, 1960, …

3.1.2 Primerjalna metoda
Za opis današnjega stanja spomenikov, sem uporabil primerjalne oz. komparativne
metode. S pomočjo izbranih indikatorjev, sem določil stanje spomenikov. S
primerjalno metodo sem primerjal stanje spomenika s kritičnimi vrednostmi
posameznih indikatorjev. Hkrati mi je ta metodo omogočila tudi primerjave med
spomeniki. Indikatorji sedanjega stanja ter njihove kritične vrednosti so navedeni v
tabeli 2.
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Tabela 2: Indikatorji sedanjega stanja spomenika
Indikator stanja
Kritične vrednosti indikatorja stanja
Prisotnost obeležja da
ne
sprememba lokacije
Stanje napisa
1-spran
dotrajan
napis,
slabo
2-zbledel,
vendar
še
3-obnovljen, dobro berljiv
Stanje spomenika 1-slabo,
že
propada,
vidne
poškodbe,
nevarnost
2-srednje,
še
ne
propada,
dotrajan,
3-dobro, brez poškodb, vidno vzdrževan, očiščen
Urejenost okolice 1-neurejena:
zaraščena,poškodovana
tla
ali
2-urejena: negovana,počiščena,urejena,lepa stena hiše
Dostop

berljiv
berljiv
porušitve
neočiščen
stena

1-težaven: brez pristopne poti ali neurejena pot, ni opazen ali je zaraščen, v
zaprti
stavbi
2-srednje težaven: ob lokalni poti, kolovozu, slabo opazen, slabo vzdrževana
pristopna
pot
3-lahek: ob glavnih cestah, viden, urejena pot

3.2 Anketa
Z anketo med učenci 8. in 9. razreda osnovne šole sem želel preveriti seznanjenost
mladih s pojmom NOB, njihovim odnosom do pomnikov zgodovine in skrbi za njihovo
vzdrževanje ter zanimanje za podrobnejše razumevanje tega pomembnega dela
slovenske zgodovine. Rezultati ankete bodo pokazali, kolikšno je zanimanje učencev
za sporočilnost, ki jo posredujejo spomeniki NOB.
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3.2.1 Anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih vprašanj, ki so navedena v tabeli 3.
Anketiranci so lahko pri vsakem vprašanju izbirali med tremi možnimi odgovori,
izbrali pa so lahko samo enega.
Tabela 3: Anketna vprašanja
1. Narodnoosvobodilni boj (NOB) je:
a. spontan oborožen upor civilistov v 2. svetovni vojni
b. profesionalna slovenska vojaška sila v 2. svetovni vojni
c. slovensko mirovniško neoboroženo gibanje v 2. svetovni vojni
2. Spomenik NOB je:
a. pomnik preteklih časov, ki danes nima več nobenega pomena
b. ostanek politične propagande, ki bi ga morali odstraniti
c. spoštljiv pomnik preteklosti in spodbuda za odgovorno ravnanje v
prihodnosti
3. Pomen
a.
b.
c.

fizičnega obstoja spomenika NOB v dobi interneta:
je potreben
je odvisen od velikosti
je nepotreben

4. Za spomenik skrbi in o njegovi usodi odloča:
a. zveza borcev NOB
b. občina
c. lastnik zemljišča ali stavbe, kjer spomenik stoji
5. Ali bi se želeli pri pouku zgodovine podrobneje seznaniti z dogodki, ki jih
obeležujejo spomeniki NOB v vašem okolju:
a. lahko, vendar me to ne zanima preveč
b. to bi me zelo zanimalo
c. s tem sem že dovolj seznanjen in se mi ne zdi potrebno

3.2.2 Anketiranje
Da bi dobil splošnejši vpogled v stanje razumevanja NOB zadnjih razredov osnovne
šole, sem anketiranje izvedel v urbanem in podeželskem okolju. Izbral sem osnovno
šolo Majde Vrhovnik v Ljubljani in osnovno šolo Poljane iz Poljan nad Škofjo Loko.
Anketiranje v osmih in devetih razredih je bilo izvedeno v istem dnevu.
3.2.3 Metoda analize odgovorov anket
Odgovore sem analiziral z metodo osnovne statistike: frekvenčna porazdelitev
odgovorov na posamezna vprašanja in izračunavanje deležev. Za analizo rezultatov
sem uporabil program Excel. Ankete sem analiziral za posamezne razrede (8., 9.) in
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posamezne lokacije (Ljubljana, Poljane). S tem sem želel analizirati razlike med
urbanim in podeželskim okoljem ter med učenci 8. in 9. razreda.

4. Področje raziskave in objekt preučevanja

Ker sem želel z raziskavo ugotoviti stanje spomenikov NOB v različnih okoljih
(urbano, kmetijsko, gozdno) z bogato zgodovino NOB in ki ga tudi sam zelo dobro
poznam, sem izbral občino Gorenja vas - Poljane (slika 1). Občina leži v predalpskem
delu Slovenije med grebenom Polhograjskih dolomitov in grebenom Škofjeloškega
pogorja. Meri 153 km2 od tega je 111 km2 gozdov, kar predstavlja 72 % gozdnatost.
Občina je imela leta 2013 7300 prebivalcev, na kvadratnem kilometru površine
občine je živelo povprečno 48 prebivalcev, kar je pod državnim povprečjem (102 na
km2) (Statistični urad Slovenije, 2016). V drugi svetovni vojni je bilo celotno območje
občine okupirano s strani nemških sil (Premk, 2015).

Slika 1: Občina Gorenja vas - Poljane (Kam?, 2016)
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Raziskovalna naloga se osredotoča na spomenike NOB znotraj območja, ki sem jih
razvrstil v skupine navedene v tabeli 1. Spomenike NOB na območju bivše občine
Škofja Loka zelo podrobno in sistematično opisuje publikacija Pomniki NOB na
Škofjeloškem (1986). Za vsak spomenik je navedena njegova lokacija, podroben opis
dogodka, ki ga obeležuje, leto postavitve in skrbnika. Vsak je prikazan tudi s
fotografijo, opisana je velikost spomenika in material iz katerega je zgrajen.
Publikacija vsebuje tudi karto z naslovom »Pomniki in spomeniki NOB na
Škofjeloškem območju« v merilu 1:50000, kjer so vrisani vsi spomeniki opisani v
omenjeni publikaciji. V sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka so
njeni člani v lanskem letu foto-dokumentirali vse spomenike navedene v publikaciji
Pomniki NOB na Škofjeloškem (1986). Fotografije in opise spomenikov iz omenjene
publikacije so prikazane na spletni strani Zveze borcev NOB Škofja Loka (2016). Na
osnovi publikacije in karte ter spletne strani sem za področje novonastale občine
Gorenja vas - Poljane določil lokacije spomenikov NOB, ki sem jih v raziskavi
podrobneje obravnaval. Za področje občine Gorenja vas - Poljane je navedeno 53
spomenikov NOB.

3. Rezultati
4.1 Značilnosti spomenikov NOB na obravnavanem območju
Primerjava števila obstoječih spomenikov s številom spomenikov, ki jih navaja
publikacija Pomniki NOB (1986), pokaže, da dveh spomenikov ni več, spletna stran
ZB NOB Škofja Loka (2016) pa navaja nov spomenik, ki ob izidu publikacije leta
1986, še ni bil postavljen. Danes je skupno število vseh spomenikov NOB na območju
občine Gorenja vas - Poljane 51. Rezultati tipologije in kategorizacije obstoječih
spomenikov, kot je opisana v poglavju 3.1.1, so podani v tabeli 4 in prikazani na
spodnji karti.
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Tabela 4: Razporeditev spomenikov glede njihovi tipologije in klasifikacije po njihovem številu in
deležu (%)
Topologija
Dogodek iz NOB
41 (80% )

Opomin
strahote
10 (20%)

na
vojne

Tip
Mesto dogodka
Grobišče
Ubijanje talcev
Bunker
Poslopje
dogodka
Kurirska
postaja
Figuralni
Arhitektonski

17 (41%)
11 (27%)
6 (15%)
3 (7%)
2 (5%)

Spomenik
12 (71%)
9 (82%)
2 (33%)
3 (100%)
0 (0%)

Spominska plošča
5 (29%)
2 (18%)
4 (67%)
0 (0%)
2 (100%)

2 (5%)

0 (0%)

2 (100%)

2 (20%)
8 (80%)

Freska 1 (50%)
Spomenik 8 (100%)

Kip 1 (50%)

Skoraj vsi spomeniki glede na tipologijo označujejo dogodke in samo majhen del jih
je postavljen v opomin na strahote vojne (20%).
V prvi skupini prevladujejo spomeniki, ki stojijo na mestu pomembnih dogodkov iz
obdobja NOB, medtem ko skoraj tretjina stoji na grobiščih, kjer so pokopane vojaške
in civilne žrtve iz tega območja. Dogodki iz NOB so skoraj v dveh tretjinah obeleženi
kot spomeniki, tretjina pa je spominskih plošč.
V drugi, manjši skupini obeležji prevladujejo arhitektonski spomeniki, čeprav je freska
Iveta Šubica, ki ponazarja dogodke iz Poljanske vstaje, najbolj prepoznavno obeležje
NOB v občini Gorenja vas - Poljane in tudi v širšem slovenskem prostoru (slika 2).

Slika 2: Freska Poljanske vstaje (Poljanska vstaja, 2016)

Strukturo glede tipologije in tipov spomenikov (tabela 4) dopolnjujejo dodatne
kategorije spomenikov, ki so podane v tabeli 5.
Tabela 5: Razporeditev spomenikov po dodatnih kategorijah po številu in deležu (%)
Kategorija
Velikost spomenika

Opis

majhen
24 (47%)
srednji
18 (35%)
velik
9 (18%)
Lokacija spomenika
naselje
20 (39%)
osamljena hiša
9 (17%)
travnik
7 (14%)
rob gozda
7 (14%)
gozd
8 (16%)
Dogodek*
smrt vojaka-število
22:340
smrt civilista-število
13:177
grobišče-število
11: vojaki 164, civilisti 30
dogodek na tem mestu 12
Čas dogodka
1941
5 (10%)
1942
11 (22%)
1943
6 (12%)
1944
6 (12%)
1945
8 (16%)
1941-1945
15 (28%)
Čas postavitev obeležja 1945-1954
6 (12%)
1955-1964
17 (33%)
1965-1974
5 (10%)
1975-1985
9 (17%)
1985-2015
4 (8%)
Ni podatka
10 (20%)
* Vsota je večja kot skupno število obeležji, ker je v nekaj primerih na istem spomeniku
zabeleženih več dogodkov, ki so v tabeli podani ločeno (npr. isti spomenik navaja smrt vojakov in
civilistov).

Glede velikosti prevladujejo majhni spomeniki (manjši od 1 metra) in samo petina jih
sodi v kategorijo velikih spomenikov (višji od 2 metrov). Skoraj dve tretjini obeležji se
nahaja izven urbanega okolja. Obeležja označujejo smrt 340 vojakov in kar 177
civilistov, kar je več kot polovica vojaških žrtev. Na območju raziskave je tudi 11
grobišč, kjer je pokopanih 164 vojakov in 30 civilistov. Spomenikov, ki so povezani s
smrtjo, je kar tri četrtine in samo ena četrtina je posvečena drugim pomembnim
dogodkom v zgodovini NOB. Številčna porazdelitev obeležij glede na čas dogodka je
čez celotno obdobje druge svetovne vojne precej enakomerna. Številčna porazdelitev
postavitev obeležij v obdobju po drugi svetovni vojni do danes pa kaže, da je kar
tretjina obeležij postavljena v obdobju 1955-1964, v ostalih desetletjih pa je število
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postavitev enakomerno (približno 6 na desetletje). Za kar petino obeležij podatka o
letu njihove postavitve ni (Pomniki NOB, 1986).

4.2 Stanje spomenikov NOB na obravnavanem območju
Zaradi vremenskih razmer in težavnosti dostopa nisem opisal stanja treh spomenikov.
Skupno število spomenikov, za katere sem ocenil njihovo stanje, je 48, rezultati opisa
pa so zbrani v tabeli 6.

Tabela 6: Stanje spomenikov NOB na preučevanem območju
Indikator stanja
Stanje napisa

Kritične vrednosti

1-spran dotrajan napis, slabo berljiv
2-zbledel,
vendar
še
berljiv
3-obnovljen, dobro berljiv
Stanje spomenika 1-slabo, že propada, vidne poškodbe,
nevarnost
porušitve
2-srednje, še ne propada ,dotrajan, neočiščen
3-dobro, brez poškodb, vidno vzdrževan,
očiščen
Urejenost okolice 1-neurejena: zaraščena, poškodovana tla ali
stena
2-urejena: negovana, počiščena, urejena, lepa
stena hiše
Dostop
1-težaven: brez pristopne poti ali neurejena
pot, ni opazen ali je zaraščen, v zaprti stavbi
2-srednje težaven: ob lokalni poti, kolovozu,
slabo opazen, slabo vzdrževana pristopna pot
3-lahek: ob glavnih cestah, viden, urejena pot

Število obeležji in njihov
delež
7 (16%)
16 (32%)
25 (52%)
4 (8%)
23 (48%)
21 (44%)
12 (25%)
36 (75%)
8 (17%)
5 (10%)
35 (73%)

Rezultati analize stanja kažejo, da so napisi na več kot polovici obeležij v zelo dobrem
stanju, saj ima veliko spomenikov nedavno z barvo obnovljene napise.
Velika večina spomenikov je v srednjem ali dobrem stanju, čeprav je 8% v zelo
slabem stanju in bi jih morali nujno obnoviti. Gledano v celoti, se večina spomenikov
nahaja v relativno dobrem stanju. Kvaliteta napisov v treh četrtinah vseh obeležij
omogoča posredovanje informacij od dogodkih, o katerih pričajo.
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a)

b)

Slika 3: Primer napisa in ohranjenosti spomenika v dobrem stanju (Poljane 94, 2016)
(a) in slabem stanju (Bukov vrh 9, 2016) (b)

Tri četrtine obeležij ima tudi dobro ohranjeno zunanjo podobo, tako da njihova
simbolična sporočilnost ni okrnjena. Okolica obeležij je v zelo velikem številu
primerov urejena, do večine spomenikov je dostop enostaven (slika 4).

a)

b)

Slika 4: Primer z urejeno okolico in dostopom (Hotavlje 52, 2016) (a), in z neurejeno
okolico ter slabim dostopom (Bukov vrh 9, 2016) (b)
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4.3 Odnos do spomenikov NOB
Odgovore anketnih vprašalnikov o razumevanju NOB in obeležji o tem obdobju
slovenske zgodovine, sem prikazal ločeno po razredih (8. in 9. razred) in po osnovnih
šolah, kjer sem anketo izvedel. Razporeditev anketirancev je podana v tabeli 7.
Tabela 7: Število anketirancev po razredih in šolah
8. razred
OŠ
Majde
Vrhovnik,
48
Ljubljana
OŠ Poljane, Poljane nad
32
Škofjo Loko

9. razred
37
29

Rezultati ankete so prikazani v tabeli 8.

Tabela 8: Rezultati anketiranja podani ločeno po razredih in obe osnovni šoli v
odstotkih odgovorov na posamezno vprašanje (M.V. – OŠ Majde Vrhovnik, PO. – OŠ
Poljane)
8. razred

9. razred

M.V.

PO.

M.V.

PO.

a. spontan oborožen upor civilistov 2 svetovne vojne

48

50

78

55

b. profesionalna slovenska vojaška sila v 2 svetovni vojni

23

41

14

24

c. slovensko mirovniško neoboroženo gibanje v 2 svetovne v.

29

9

8

21

a. pomnik preteklih časov, ki danes nima več nobenega
pomena

4

3

5

3

b. ostanek politične propagande, ki bi ga morali odstraniti

10

3

5

7

c. spoštljiv pomnik preteklosti in spodbuda za odgovorno
ravnanje v prihodnosti

86

94

90

90

a. potreben

73

59

67

59

b. odvisen od velikosti

14

28

14

14

c. nepotreben

13

13

19

27

a. zveza borcev NOB

46

66

35

59

b. občina

44

28

54

38

c. lastnik zemljišča ali stavbe kjer spomenik stoji

10

6

11

3

a. Lahko, vendar me to ne zanima preveč

60

56

65

59

b. To bi me zelo zanimalo

31

31

22

27

c. S tem sem že dovolj seznanjen in se mi ne zdi potrebno

9

13

13

14

Anketno vprašanje

Možni odgovori

1. Narodnoosvobodilni boj
(NOB) je:

2. Spomenik NOB je:

3. Pomen fizičnega obstoja
spomenika NOB v dobi
interneta je:
4. Za spomenik skrbi in o
njegovi usodi odloča:

5. Ali bi se želeli pri pouku
zgodovine
podrobneje
seznaniti z dogodki, ki jih
obeležujejo spomeniki NOB
v vašem okolju?
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Primerjava rezultatov ankete kaže na zelo podobne odgovore med razredi obeh šol.
Edina opazna razlika so odgovori na prvo vprašanje, kjer so anketiranci v 9. razredu
OŠ Majde Vrhovnik v precej večjem deležu izbrali odgovor a. V prvem vprašanju sem
poizkušal izvedeti, če učenci 8. in 9. razreda poznajo kakšne vrste odpor je bil NOB.
Zelo zanimivo je, da polovica anketirancev povezuje NOB s profesionalno obliko
oboroženega odpora ali z mirovniškim neoboroženim gibanjem. Relativno visok
odstotek pravilnih odgovorov 9. razreda OŠ Majde Vrhovnik lahko pripišem
informaciji, da so se učenci pri predmetu zgodovina že seznanili s tematiko NOB,
medtem ko na OŠ Poljane te vsebine v 9. razredu v času ankete še niso obravnavali.
Rezultati odgovorov na to vprašanje kažejo, da ima polovica anketiranih učencev
napačno predstavo, kakšne vrste odpor je bil NOB.
Glede na slabo razumevanje pojma NOB so odgovori na drugo vprašanje prijetno
presenečenje. Skoraj vsi anketiranci razumejo pravilno vlogo spomenika. To
potrjujejo tudi odgovori na tretje vprašanje, saj se večini zdi, da je fizičen obstoj
spomenikov tudi v digitalni dobi nujno potreben.
Pri vprašanju o skrbniku spomenika je večina izbrala Zvezo borcev NOB ali občino. S
tem nakazujejo, da vidijo spomenike kot lastnino družbe in ne posameznika. Žal v
primeru občine Gorenja vas - Poljane temu ni tako. Občina nima odloka o skrbi in
lastništvu spomenikov NOB, ki so tako prepuščeni samovolji lastnikov stavb ali
zemljišč, na katerih stojijo. Zaradi tega so posamezniki že odstranili dva spomenika
(spominska plošča - Vinharje; figuralni kip - Javorje)
Samo slaba tretjina anketirancev je izrazila željo za podrobnejšo seznanitev s
tematiko NOB pri pouku zgodovine, medtem ko večine to področje ne zanima preveč.
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5. Razprava in zaključki
Na osnovi rezultatov raziskave lahko naredim nekaj zelo zanimivih zaključkov. Kljub
temu, da občina nima sprejetih dokumentov o upravljanju s spomeniki NOB in da z
njimi upravljajo lastniki zemljišč oz. stavb, sta do sedaj izginila samo dva spomenika
in sicer pri Muhu v Vinharjah in v središču vasi Javorje. Visoko število spomenikov
priča o številnih aktivnosti NOB na tem področju. Ker je glavnina spomenikov
postavljena na mestih dogodkov, je zelo zanimiv pogled na njihovo prostorsko
razporeditev. Od skupno 51 spomenikov, se jih samo 10 nahaja na južni, to je
Polhograjski strani Poljanske doline. Razlog je verjetno, da so bile na Polhograjski
strani močne belogardistične postojanke in da je bila ta stran redkeje poseljena, zato
so bile aktivnosti NOB v tem delu manj intenzivne.

Tipologija in klasifikacija spomenikov je pokazala, da na območju prevladujejo
spomeniki, ki pričajo o dogodkih povezanih z aktivnim uporom sovražniku, posledično
tej skupini po številu spomenikov sledijo grobišča. Intenzivnost dogodkov NOB
potrjuje tudi število ubitih partizanov in civilistov, ki so bili po večini domačini.
Dodatno potrditev stalnega upora je tudi časovna razporeditev dogodkov, ki jih
obeležujejo spomeniki, saj so zelo enakomerno razporejeni čez celotno obdobje
druge svetovne vojne. Intenzivna aktivnost NOB se potrjuje tudi s spomeniki
kurirskih postaj, preko katerih je vodstvo NOB komuniciralo in usklajevalo aktivnosti z
ostalimi področji upora v temu delu Slovenije.

Analiza stanja, v katerem se nahajajo spomeniki danes, je pokazala, da tako napisi
kot ohranjenost podobe spomenikov ni v najboljšem stanju. Kljub vsemu večina
spomenikov brez težav sporoča podatke o dogodkih, ki jih obeležujejo. V nekaj
primerih so člani Zveze borcev NOB Škofja Loka pristopili k barvni obnovi napisov na
spomenikih in s to dejavnost bi morali nadaljevati. Oblika spomenikov je večinoma
ohranjena, vendar so skoraj vsi potrebni površinskega čiščenja. Stanje okolice
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spomenikov je v večini primerov urejeno, urejeni so tudi dostopi. Kljub temu bi
morale skrb za vzdrževanje prevzeti javne občinske službe.

Glede rezultatov ankete se postavlja vprašanje o primernosti števila ur, ki jih v
osnovni šoli posvetijo NOB. Učni program za osnovne šole namreč tej vsebini
namenja sam pet šolskih ur v vseh letih osnovne šole. Iz ankete je razvidno, da se
otroci izven šole z vsebino NOB praktično ne seznanijo zato bi morali v osnovni šoli
temu obdobju nameniti bistveno več časa. Odgovori na prvo vprašanje ankete
potrjujejo, da poskušajo vrstniki zgodovino razumeti na osnovi izkušenj iz sedanjosti
(npr. NOB kot mirovniška civilna družba ali kot profesionalna vojska). Kljub temu moji
vrstniki kažejo spoštljiv odnos do spomenikov, hkrati pa jih to področje ne zanima
preveč. Zanimivo je, da vrstniki spomenike NOB razumejo kot javno lastnino in njeno
usodo in skrb zanjo nikakor ne pripisujejo posameznikom oz. lastnikom zemljišč.
Pristojni za urejanje te problematike, bi morali imeti enako stališče kot moji sošolci in
vrstniki in pomnike NOB ustrezno zaščititi pred samovoljo posameznikov, da se
primeri iz Vinharij in Javorij ne bi ponovili tudi drugje. Spomeniki NOB bi po moji
oceni morali biti državna lastnina, hkrati pa bi morala država poskrbeti za njihov
sistematičen popis, vzdrževanje (berljivost napisov, očiščenost spomenikov…) in
urejanje okolice.

Zastavljene cilje raziskovalne naloge sem v celoti izpolnil. Primerjava rezultatov
prvega dela naloge, ki se je osredotočila na opis stanja spomenikov NOB, z rezultati
ankete pokaže velik potencial, da bi se s pomočjo spomenikov mlajše generacije
podrobneje seznanile z zgodovino NOB. Problem ni neohranjenost spomenikov, ki so
v relativno dobrem stanju, ampak pri mladih, ki imajo slabo predznanje o NOB in
nimajo motivacije, da bi se s tem delom zgodovine podrobneje seznanili. Če moji
vrstniki ne bodo dobili tega znanja, bodo v bližnji prihodnosti spomeniki NOB propadli
in izgubila se bo njihova sporočilnost. Ker iz družbe na ta način izgine zgodovinski
spomin, se lahko dogodki, ki so pripeljali do strahotnega trpljenja in izgub milijonov
življenj, zlahka ponovijo.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
datum: 10.3.2016
VPRAŠALNIK

Namen: Raziskovalna naloga o odnosu javnosti do spomenikov Narodnoosvobodilnega boja (NOB)
Izvajalec raziskave: Matic Debeljak, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana
Pri vprašanjih obkrožite SAMO EN odgovor.

1. Narodnoosvobodilni boj (NOB) je:
spontan oborožen upor civilistov v 2. svetovni vojni
profesionalna slovenska vojaška sila v 2. svetovni vojni
slovensko mirovniško neoboroženo gibanje v 2. svetovni vojni
2. Spomenik NOB je:
pomnik preteklih časov, ki danes nima več nobenega pomena
ostanek politične propagande, ki bi ga morali odstraniti
spoštljiv pomnik preteklosti in spodbuda za odgovorno ravnanje v prihodnosti
3. Pomen fizičnega obstoja spomenika NOB v dobi interneta:
je potreben
je odvisen od velikosti
je nepotreben
4. Za spomenik skrbi in o njegovi usodi odloča:
zveza borcev NOB
občina
lastnik zemljišča ali stavbe kjer spomenik stoji
5. Ali bi se želeli pri pouku zgodovine podrobneje seznaniti z dogodki, ki jih obeležujejo spomeniki
NOB v vašem okolju:
lahko, vendar me to ne zanima preveč
to bi me zelo zanimalo
s tem sem že dovolj seznanjen in se mi ne zdi potrebno
6. Vprašalnik je izpolnil učenec:
8 razreda
9 razreda
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Priloga 2: Rasporeditev spomenikov NOB na preučevanem območju
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