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TEMAČNI KRAJI IN ZGODBE OBČIN BREŽICE IN
KRŠKO KOT OSNOVA ZA RAZVOJ TEMAČNEGA
TURIZMA
Temačni turizem lahko opredelimo kot turizem, ki vključuje potovanja v kraje,
povezane s smrtjo, nasiljem, različnimi nesrečami in katastrofami, ki imajo še vedno
močan vpliv na naše življenje. Tovrstne kraje označujemo kot temačne. Potovanja v
takšne kraje so motivirana z željo obiskovalca po dejanskem ali simboličnem srečanju s
smrtjo. Čeprav potovanja, povezana s smrtjo in tragedijami, zasledimo že v obdobju
starega Rima, ko so ljudje obiskovali gladiatorske borbe, se je pojem temačni turizem
pojavil konec prejšnjega stoletja. Želje turistov po obisku lokacij, povezanih s smrtjo,
grozo in trpljenjem, naraščajo. V Sloveniji je področje temačnega turizma še dokaj
neraziskano. V nalogi se osredotočamo na temačne kraje in zgodbe, vezane na področje
občin Brežice in Krško in ugotavljamo ali v sebi nosijo potencial za razvoj turističnega
produkta.
Ključne besede: temačni turizem, temačni kraji, smrt, tragedija, Brežice, Krško

DARK PLACES AND STORIES OF MUNICIPALITIES OF
BREŽICE AND KRŠKO AS BASIS FOR THE
DEVELOPEMENTO OF DARK TOURISM
Dark tourism is defined as tourism that involves traveling to places associated with
death, violence, various types of disasters and catastrophes, which still have a strong
influence on our lives. Such places are described as dark. Traveling to dark places is
motivated by visitor’s desire for actual or symbolic encounter with death. While
traveling connected to death and tragedies is traced back to the period of ancient Rome,
when people attended gladiatorial contests, the notion of dark tourism appeared at the
end of the last century. The desire of tourists to visit the sites associated with death,
horror and suffering has been increasing. In Slovenia, the area of dark tourism is still
relatively unexplored. In our research, we focus on the dark places and stories, related to
the area of the municipalities of Brežice and Krško. The aim is to find out if they carry
any potential for the development of dark tourism.
Key words: dark tourism, dark places, death, tragedy, Brežice, Krško
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UVOD
Temačni turizem lahko opredelimo kot turizem, ki vključuje potovanja v kraje,
povezane s smrtjo, nasiljem, različnimi nesrečami in katastrofami, ki imajo še vedno
močan vpliv na naše življenje. Tovrstna potovanja so delno ali v celoti motivirana z
željo obiskovalca po dejanskem ali simboličnem srečanju s smrtjo, predvsem (seveda pa
ne izključno) nasilno smrtjo, kot navaja strokovna literatura. Število krajev, urejenih za
obiskovalce, atrakcij in razstav, povezanih s smrtjo, narašča. Mnogokrat se jih trži pod
krinko spomina, izobraževanja in/ali zabave in so namenjeni temu, da pritegnejo tiste
ljudi, ki si želijo takšnega ali drugačnega srečanja s smrtjo; naj bo ta prava ali
komodificirana. Turistična potovanja v kraje smrti, katastrof in vsega mračnjaškega,
postajajo prevladujoča dejavnost v sodobni družbi. Čeprav potovanja v povezavi s
smrtjo in tragedijami zasledimo že v obdobju starega Rima, ko so ljudje obiskovali
gladiatorske borbe, se je pojem temačni turizem pojavil konec prejšnjega stoletja. Gre
za besedno zvezo, ki sta jo utemeljila avtorja Lennon in Foley, ki govorita o fenomenu,
ki zajema obiskovanje prizorišč smrti in katastrof. Vendar pa omenjena avtorja nista
prva, ki sta se osredotočila na povezavo turizma in različnih oblik smrti, saj se že prej v
strokovni literaturi pojavlja izraz »Black spots« (črne točke), s katerimi so opisani
grobovi ali kraji, kjer so se znane osebnosti (ali pa večje število ljudi) srečale z nenadno
ali nasilno smrtjo. Izraz povezujemo z razvojem tovrstnih krajev v komercialne
(turistične) namene. Vendar pa lahko rečemo, da se potovanja, povezana s smrtjo,
pojavljajo že vse od takrat, ko so ljudje začeli potovati.
Zgodbe imajo pri ljudeh veliko moč. V turizmu postajajo učinkovito orodje, ki ga lahko
uporabimo pri razvoju in trženju turističnih produktov. Želje turistov po obisku lokacij,
povezanih s smrtjo, grozo in trpljenjem, naraščajo. V Sloveniji je področje temačnega
turizma še dokaj neraziskano. V nalogi bomo opredelili, kaj zgodba sploh je,
predstavili, katere elemente mora vsebovati, ter na kratko opredelili zgodbarjenje.

Opis problema
V raziskavi se bomo osredotočili na temačne kraje in zgodbe, vezane na področje občin
Brežice in Krško. Ugotavljali bomo, ali na območju izbranih občin obstajajo temačni
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kraji in zgodbe, ki jih lahko opredelimo kot temačne ter ali imajo potencial, da se tako
na osnovi temačnih krajev kot tudi zgodb, povezanih z njimi, lahko oblikuje nov
turistični produkt. Odkrite zgodbe in kraje, vezane na temačne dogodke na območju
obeh občin, bomo na podlagi prehodno definiranih elementov temačnega turizma
uvrstili v tipologijo temačnega turizma in ugotavljali, ali v sebi skrivajo potencial za
nadaljnje oblikovanje produkta, ki bi ga lahko vključili v turistično ponudbo občin
Brežice in Krško.

Namen in cilji raziskave
Namen magistrskega dela je praktičen, saj bomo na podlagi ugotovitev raziskave o
temačni dediščini skozi zgodbe obeh občin ugotovili potencial za zasnovo novega
turističnega produkta, ki bi bil potencialno zanimiv za zaključene skupine turistov in bi
ga bilo možno vključiti v turistično ponudbo občin Brežice in Krško. Temačni turizem
je tako v Sloveniji nasploh, kot tudi v omenjenih občinah, še dokaj neraziskano
področje. Ker je za marsikoga celo popolna neznanka, želimo bralcu predstaviti
nekatere izmed krajev in zgodb, ki smo jih pridobili in jim preko njih predstaviti
tematiko. Da bi torej ugotovili potencial za razvoj temačnega turizma in prišli do osnov
za oblikovanje potencialnega novega turističnega produkta, bomo raziskali temačne
kraje in zgodbe občin Brežice in Krško. Cilj naloge je deskriptiven. Opisali bomo
temačni turizem, temačne kraje in temačne zgodbe občin Brežic in Krško ter ob tem
ugotovili potencial za oblikovanje turističnega produkta temačnega turizma.

Raziskovalno vprašanje
Raziskovalno vprašanje, s katerim se v magistrskem delu ukvarjamo, je vprašanje
temačnih krajev in zgodb na območju občin Brežice in Krško; ali takšni kraji v občinah
obstajajo in ali so z njimi povezane zgodbe, ki jih lahko označimo za temačne. Na
podlagi teorije bomo opredelili, kaj so elementi temačnega turizma in katere tipe
temačnega turizma poznamo. Na osnovi teoretične opredelitve bomo ugotavljali, kateri
kraji se lahko pojmujejo kot temačni in o čem mora pripovedovati zgodba, da jo lahko
označimo za temačno. Raziskali bomo, ali predstavlja temačna dediščina omenjenih
občin potencial in priložnost za razvoj novega, doživljajskega turističnega produkta, ki
2

bi bil zanimiv za zaključene skupine turistov. Da bi lahko postavili temelje zasnovi
novega turističnega produkta, bomo morali raziskati potencialno temačno dediščino
obravnavanega območja, vezano na različna zgodovinska obdobja.

Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da bomo imeli na razpolago zadostno količino literature in virov, da
izdelamo teoretični okvir našega magistrskega dela. Omejitev lahko predstavlja
pomanjkanje pisnih virov za posamezne zgodbe na območju občin Brežice in Krško.
Poimenovanje tovrstnega turizma lahko nosi negativno konotacijo in vprašanja vezana
na nesreče, smrt in katastrofe, predvsem pa na novejšo zgodovino, lahko sprožijo
čustven in odklonilen odnos ter nepripravljenost intervjuvancev na sodelovanje.

Metode raziskovanja
Predvidena metoda dela je metoda deskripcije. Raziskali in analizirali bomo strokovno
literaturo, ki obravnava področje temačnega turizma. V nadaljevanju bomo raziskali
pisne vire, vezane na temačne kraje in zgodbe občin Brežice in Krško. Vezano na
empirični del magistrskega dela bomo uporabili metodo terenskega dela, v okviru
katerega bomo kot orodje za pridobivanje podatkov in temačnih zgodb uporabili tehniko
nestrukturiranega intervjuja. Pri spraševanju bomo uporabili osnovna vprašanja, ki so
bistvena za našo raziskavo. V samem začetku se bomo po napotke in usmeritve obrnili
na Posavski muzej Brežice. Pridobljeni podatki bodo služili kot iztočnica za nadaljnjo
raziskavo. Na podlagi zbranih podatkov bomo ugotavljali, ali na področju občin Brežice
in Krškega obstajajo kraji in zgodbe, ki jih lahko poimenujemo temačne in v sebi nosijo
potencial za oblikovanje novega turističnega produkta, ki bi se ga lahko vključilo v
turistično ponudbo omenjenih občin.
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1 TEMAČNI TURIZEM
Temačni turizem, ki ga lahko poimenujemo tudi s pojmi: črni, mračnjaški ali tanato
turizem, pri čemer izvor besede tanato najdemo v grški besedi thánatos, kar pomeni
smrt, opredeljujemo kot turizem, ki zajema potovanja v kraje, ki jih povezujemo s
smrtjo, tragedijami, nesrečami in različnimi katastrofami. Na tisoče obiskovalcev
pritegnejo prizorišča smrti, predvsem množične smrti (Korstanje in Ivanov, 2015, 57).
Kot navajata Foley in Lennon (v Sharpley in Stone, 2008, str. 577), je to fenomen, ki
zajema obiskovalčevo »potrošnjo« smrti; prave ali komodificirane. Avtorja menita, da
je to pojav, ki je znamenje postmodernizma, pri čemer se sklicujeta na Rojeka (1991,
str. 188-189) in tako imenovane »črne točke« (ang. black spots), s katerimi le-ta opisuje
lokacije smrti, ki so postale skomercializirana, postmoderna prizorišča, katerih obstoj je
odvisen od tega, kako rekonstruiramo podobo smrti. Po drugi strani pa Seaton (v
Sharpley in Stone, 2011, str. 22) ponuja drugačen pogled na temačni turizem, oziroma
njegov razvoj, in sicer predlaga, da lahko izvor in preoblikovanje temačnega turizma
iščemo v tradicionalnih potovanjih, ki so se razvila in oblikovala na podlagi velikih
premikov v evropski zgodovini, ki imajo še vedno vpliv na sedanjost. Wilsonova (2008,
str. 9) temačni turizem označi kot pojav, ki se v osnovi najpogosteje označuje kot
komodifikacija smrti, čeprav paradigma temačnega turizma ni tako enostavna.
Wilsonova nadalje navaja, da so kraji, ki jih lahko umestimo v področje temačnega
turizma, veliko več, kot »samo« prizorišča trpljenja, ki imajo konotacijo človeškega
bitja, ki se nahaja na točki smrti, kar naj bi bil glavni adut kraja, temveč so omenjeni
kraji vedno večplastni; tako zgodovinsko, kot tudi sociološko. Iz te večplastnosti
različne skupine ljudi izpeljujejo prefinjene odtenke različnih pomenov, ki jih nekemu
kraju pripisujejo.
Čeprav se z besedno zvezo temačni turizem v strokovni literaturi srečujemo od
devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta jo utemeljila prej omenjena avtorja Foley in
Lennon, in lahko rečemo, da gre za novejšo vrsto specializiranega turizma (Kužnik &
Grafenauer, 2015, str. 2), so se potovanja povezana s smrtjo pojavila že mnogo prej. Že
od kar so ljudje lahko potovali, so jih privlačili kraji, atrakcije ali dogodki, ki so bili na
različne načine povezani s smrtjo, trpljenjem nasiljem in katastrofami, piše Sharpley
(2009, str. 4-5) in kot primer navaja obiskovanje gladiatorskih iger v obdobju starega
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Rima, romanja in obiskovanje javnih usmrtitev v srednjem veku. Boorstin (v Sharpley
& Stone, 2009, str. 4) navaja, da je bil prvi voden ogled v Angliji povezan z obiskom
prizorišča smrti. Leta 1838 se je namreč organiziralo potovanje z vlakom do kraja
usmrtitve dveh morilcev, ki sta bila usmrčena z obešanjem. Že od leta 1816 so ljudje
organizirano in proti plačilu obiskovali prizorišča bitk v belgijskem mestu Waterloo, ki
je znano zaradi znamenite bitke, v kateri je bil leta 1815 poražen Napoleon (Seaton,
1999, str. 130; Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 2). V začetku dvajsetega stoletja je bil
obiskovalcem Pariza med drugim omogočen tudi ogled odtočnih kanalov, mrtvašnice in
klavnic, piše MacCannell (1999, st. 57), ki je izbral Pariz kot študijo primera, ker je na
prelomu iz devetnajstega v dvajseto stoletje pomenil osrednjo točko turizma, med
drugim pa tudi zato, ker je obiskovanje Pariza v tem obdobju dobro dokumentirano. Pri
študiji je uporabil turistični vodnik Karla Baedekerja

1

iz leta 1900, v katerem je

mrtvašnica opisana kot majhna stavba zloveščega videza, v kateri ležijo neidentificirani
umrli, pobrani z ulice ali potegnjeni iz reke, javno razstavljeni, čakajoč, da jih nekdo
identificira. Trupla so spodobno pokrita in oštevilčena. Temperatura v prostoru je okrog
ničle, kar omogoča, da so lahko razstavljena štirideset ur. V tem času ljudje prihajajo in
si ogledujejo trupla (MacCannel, 1999, str. 71-72). MacCanell (1999, str. 72-74). V
nadaljevanju navaja, da je ta poslednji prikaz pripadnikov delavskega razreda dobra
ponazoritev, kako lahko razstava nečesa še tako strašnega postane nekaj normalnega,
vendar pa je tako imenovana normalizacija prej navedenega možna le do določene
točke. Razstava trupel sicer ni mišljena kot nekaj grozljivega, celo ko turista spelje v
skušnjavo, da si jo ogleda, je vendarle ravno dovolj srhljiva, da se kvalificira kot
ceremonija

dokončnega

zmanjšanja

vrednosti

oziroma

ceremonija

dokončne

degradacije, katero Garfinkel (1956, str. 420) opredeljuje kot dejanje, ki je usmerjeno v
preoblikovanje posameznikove celotne identitete v nižjo identiteto oziroma takšno, ki je
na nižjem nivoju podob socialnih tipov določene skupine. Odnos turista do trupla, ki ga
vidi v mrtvašnici, je tako ne samo odnos življenja do smrti, ampak tudi odnos reda do
kaosa, kajti tisti, ki se nahajajo na »hladnejši« strani mrtvašnice, namigujejo na hiter in
neprimeren odhod iz tega sveta ter napeljujejo na nepravilen življenjski slog, ki je
pripeljal do takega konca. Razstava trupel je tako navidezno namenjena identifikaciji leteh, ampak pomembno je to, kar predstavlja; pomembnost družbenega reda in »odhoda«
iz družbe na pravilen način, s katerim se ohrani posameznikova identiteta do samega
1

Karl Baedeker je bil nemški založnik, čigar podjetje imenovano Baedeker je postavilo standarde za
turistične vodnike.
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konca, navaja MacCannell (1999, str. 72). Stone piše (Stone, 2011, str. 25), da temačni
turizem ljudem med drugim tudi zagotavlja možnost, da premišljujejo o lastni smrti, s
tem ko gledajo smrt drugega. V svojih različnih preoblekah z »zakamuflirano in
»prepakirano« smrtjo drugega, pišeta Seaton in Sharpley (2008, str. 586-587), temačni
turizem posameznikom dovoljuje, da zadovoljijo svojo radovednost in očaranost nad
smrtjo v družbeno sprejemljivem okolju, katerega družba nemalokrat celo odobrava in
potrjuje, in na ta način oblikujejo svoje poglobljeno razmišljanje o umrljivosti.
V zadnjem času se temačnemu turizmu posveča čedalje več pozornosti, in sicer kot
obliki, s katero lahko povečamo ponudbo določene turistične destinacije, navajata
Korstanje in Ivanov (2012, str. 56). O tovrstnem turizmu je danes moč zaslediti
množico člankov in prispevkov v različnih množičnih medijih, tako v tujini kot tudi pri
nas, v katerih se na posameznih primerih razpravlja ali so pokopališča kot turistična
zanimivost in pokopališki turizem nova modna muha (RTV SLO, 29.10.2008; RTV
SLO, 22.07.2014; Delo, 13.9.2012), ali pa se potencialnim obiskovalcem predstavlja in
opisuje najbolj obiskane temačne kraje in lokacije (Finance, 13.03.2012; Heiderstadt,
2014; Hider, 2016; Pelayo, 2015; Turner, 2016).
Vendar pa se ne moremo izogniti vprašanju, ali gre pri temačnem turizmu družabno
razvedrilo ali pa gre za nov tip potlačenega sadizma. Kot navajata Krostanje & Ivanov
(2012, str. 56), očaranost ljudi nad katastrofami in trpljenjem ostalih predstavlja enega
izmed najosupljivejših vidikov temačnega turizma. Področje temačnega turizma je še
vedno slabo raziskano, čeprav so se od devetdesetih let prejšnjega stoletja pojavile
številne študije. Krostanje in Ivanov (2012, str. 56) pišeta, da je kljub številnim
raziskavam, najmanjši poudarek na antropoloških koreninah temačnega turizma in
povezavi z nacionalizmom in nacionalnim individualizmom. Avtorja postavljata tudi
vprašanje, ali je turizem kot oblika socialnega mehanizma dovolj prožna dejavnost, s
pomočjo katerega si lahko družba opomore od določene katastrofe.

1.1 Opredelitve temačnega turizma
V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve, kaj vse sodi na področje temačnega
turizma glede na vprašanje kronološke oddaljenosti in pomembnosti, glede vpliva na
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vsakdanje življenje. Foley in Lennon (2000, str. 11-12) navajata pomembnost
kronološke oddaljenosti nekega dogodka. Menita, da se v področje temačnega turizma
uvrščajo dogodki, ki imajo še vedno pomembno mesto v spominu še živečih ljudi, ki
lahko te dogodke vrednotijo. Gre za dogodke, ki v ljudeh vzbujajo tesnobo oziroma
zaskrbljenost in na podlagi katerih se pojavlja dvom v sodobnost in posledice, ki jih
sodobnost prinese s sabo. Po njunem mnenju se na primer dogodki, vezani na antične ali
srednjeveške bitke ne kvalificirajo kot predmet temačnega turizma, saj gre za dogodke,
ki pri ljudeh ne vzbujajo zaskrbljenosti in pojava prej omenjenega dvoma v sodobnost.
Seaton (v Stone, 2006, str. 149) po drugi stani zagovarja stališče, da ima temačni
turizem dolgo zgodovino in izhaja iz globokega premišljevanja in poglobitve v smrt, ki
se je pojavilo v srednjem veku in poglobilo v obdobju romantike, v poznem
osemnajstem in začetku devetnajstega stoletja. Pri tem Seaton navaja množico različnih
atrakcij, ki med drugim vključujejo grobove, zapore, javne usmrtitve, prizorišča bitk, pri
čemer izpostavi bitko pri Waterlooju (Seaton, 1999, str. 130-132) iz leta 1815. Omenja
tudi Pompeje, kot prizorišče uničenja in naravne nesreče iz starodavnih časov, ki je bilo
v obdobju romantike destinacija, ki se jo je največkrat obiskovalo v povezavi s smrtjo.
Seaton označi temačni turizem kot tako imenovano »potovalno dimenzijo« človekovega
pogleda na smrt oziroma poglobljenega premišljevanja o njej. Področje temačnega
turizma torej zajema različne dogodke in kraje, ki so povezani s smrtjo, predvsem
množično, katere posledice in vpliv še dandanes zaznavamo v našem življenju. Pod
temačni turizem pa lahko uvrščamo tudi mnogo starejše dogodke, povezane s prizorišči
smrti.
Sharpley (2009, str. 13-14) piše, da na koncept temačnega turizma vpliva več
spremenljivk. Prva izmed njih, o kateri piše, je aktualnost in spontanost turističnega
doživetja na tako imenovani temačni lokaciji sodobne smrti in katastrofe v primerjavi z
načrtovanim obiskom urejenega kraja ali obiskom načrtovanega dogodka, povezanega z
nedavnim in/ali oddaljenim dogodkom. Nadalje je tu razlika med namerno ustvarjenimi
atrakcijami ali izkušnjami, ki interpretirajo ali poustvarjajo dogodke ali dejanje,
povezana s smrtjo, in »nenamernimi« kraji, kot so na primer grobovi, cerkve,
spominska obeležja, ki so postala turistična atrakcija »po nesreči«. Na koncept
temačnega turizma vpliva tudi obseg, v katerem je zainteresiranost za smrt prevladujoči
razlog za obisk temačnih atrakcij, pri čemer je lahko zainteresiranost tolikšna, da želimo
biti priča dejanski smrti drugih, ali pa postaviti na kocko lastno življenje z obiskom
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destinacij, ki se smatrajo za nevarne, ali pa želimo izvedeti nekaj novega o smrti znanih
oseb, in tako naprej. Pri zadnji spremenljivki pa je pomembno vprašanje, zakaj in kako
so temačne destinacije ali doživetja »proizvedene« in nam »dostavljene«, na primer iz
političnih razlogov, za zabavo, za izobraževanje, za ekonomsko korist itd.

1.2 Kategorije temačnega turizma
Prvo izčrpno kategorizacijo temačnega turizma je podal Graham M. S. Dann, ki jo je
Stone (2006, str. 148) opredelil kot nekoliko hudomušno. Dann (1998, str. 3) temačni
turizem razvršča v pet osnovnih kategorij, ki jih poimenuje: nevarni kraji (ang. perilous
places), hiše groze (ang. houses of terror), polja usode (ang. fields of fatality), ogledi
trpljenja (ang. tours of torments) in zbirke, ki obravnavajo tematiko smrti (ang. themed
thanatos).
Prva kategorija nevarnih krajev, piše Dann (1998, str. 3), vključuje tako mesta, na
katerih sta bila v preteklosti prisotna groza in strah, kot tudi današnje nevarne
destinacije. Kot primer prvega navaja kraj Bodie, v Kaliforniji (Združene države
Amerike), ki je bilo v času zlate mrzlice sicer cvetoče mesto, vendar so se v mestu
skoraj dnevno dogajali umori (Dann, 1998, str. 4), kot primer današnje nevarne
destinacije pa navede mesto Bejrut v Libanonu. Z drugo kategorijo, poimenovano hiše
groze, ima v mislih stavbe, povezane z nasilno smrtjo, kamor se uvrščajo domovanja
zloglasnih morilcev ali stavbe, v katerih so bili ljudje umorjeni. Kategorija vključuje
tudi zgradbe, ki so za turistično industrijo primerne kot kraji za prikaz smrti in trpljenja
(na primer grajske ječe in zapori, kot je na primer Alcatraz) ali kraji za nastanitev
gostov, ki jih poimenuje grozotni hoteli, kar ponazori s primerom ustanove v Bavarskih
Alpah, v kateri je mreža podzemnih prehodov, ki vodijo do zapečatenih stanovanj, kjer
se je s svojo ljubico Evo Braun skrival Adolf Hitler. Nekateri hoteli pa so si pridobili
oznako temačnega zaradi nekdanjih zloglasnih gostov, ki so v njih prenočevali in v
katerih si turist lahko najame sobo, v kateri je nekoč prenočil na primer kak zloglasni
gangster. Sem uvrščamo tudi hotele, ki so urejeni v prostorih nekdanjih zaporov. Tretja
kategorija, polja usode, obsega področja ozemlja, ki je posvečeno komemoraciji strahu,
slave in zloglasnosti, in vključuje območja krvavih bitk (kot je na primer območje
Soške fronte pri nas), holokavsta in pokopališča, kjer so pokopane slavne osebnosti, ali

8

pa gre za masovna grobišča. Četrta kategorija, ogledi trpljenja, naslavlja skupinsko
obiskovanje temačnih znamenitosti in vključuje obiskovanje zloglasnih krajev kaosa in
umorov, poleg tega pa vključuje tudi vodene oglede po krajih, povezanih s smrtjo, med
drugim slavnih ljudi, kot je na primer stavba, v kateri je zaradi prevelikega odmerka
droge umrla pevka Janis Joplin (Dann, 1998, str. 19). Zadnja kategorija, ki jo opredeli
Dann, pa so zbirke, ki obravnavajo tematiko smrti in so sestavljene okrog življenja in
smrti. V peto kategorijo uvrstimo tudi morbidne muzeje, na primer tako imenovani
muzej mučenja v Amsterdamu, in spomenike človeški umrljivosti, kot je na primer Haw
Par Villa v Singapurju-tematski park, kjer je prikazana kitajska mitologija, ki med
drugim vključuje prizore grozovite brutalnosti, krvavega žrtvovanja, trupel in
podobnega.
1.2.1 Opredelitev kategorij dejavnosti temačnega turizma iz vidika vedenjske
perspektive

Seaton (v Sharpley in Stone, 2009, str. 15-16) iz vidika vedenjske perspektive ponuja
pet kategorij dejavnosti, ki jih obravnavamo pod okriljem temačnega turizma. Prva
kategorija, o kateri piše, so potovanja z namenom, da je turist priča ponazoritve smrti, in
sicer skozi javne usmrtitve, do katerih danes prihaja v relativno malo državah.
Pomembno vlogo v tej kategoriji igrajo občutki, ki se porodijo ob prisostvovanju
tovrstnim dejavnostim. Naslednja kategorija so potovanja na prizorišča množične smrti,
in sicer po tem, ko je od dogodka že preteklo nekaj časa. Pri tej kategoriji gre za
množico raznolikih krajev; od prizorišč bitk, koncentracijskih taborišč, krajev, v katerih
je prišlo do genocida, lokacij smrti slavnih osebnosti, krajev umorov, ki so zaradi
udeležbe znanih ljudi postali znani širši javnosti, ali pa gre za domovanja različnih,
javnosti znanih morilcev. Tretja kategorija, o kateri piše Seaton, vključuje potovanja do
različnih spominskih obeležij, krajev, ki so sicer temačni, vendar namenjeni zabavi,
pokopališč, spomenikov, kript in vojaških spominskih obeležij. Razlogi za potovanja,
vezana na to kategorijo, so različni; od zbiranja epitafov, do romanja k zadnjemu
počivališču znanih oseb. Kot četrto kategorijo Seaton opredeli potovanja, v sklopu
katerih želimo videti ali dejanske dokaze o smrti, do katere je prišlo na lokaciji, ali pa
simbolično upodobitev le-te. Lokacije, kjer tovrstne dokaze oziroma uprizoritve
najdemo, so različni muzeji, kjer so razstavljena raznovrstna orožja, ali prizorišča
poustvaritve specifičnega dogodka ali dejavnosti. Zadnja kategorija, ki jo ponuja
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Seaton, so potovanja z namenom, da doživimo poustvarjeno smrt ali simulacijo le-te.
Vključuje različne igre ali festivale s tako z religiozno kot sekularno tematiko, kot so na
primer uprizoritve znanih bitk, za kar skrbijo različne interesne skupine, in ki
pridobivajo na popularnosti.

1.3 Elementi temačnega turizma
Medtem ko nekateri avtorji temačni turizem obravnavajo in proučujejo v okviru
različnih kategorij, drugi avtorji temačni turizem opredeljujejo preko elementov le-tega.
Elemente temačnega turizma bomo podrobneje predstavili v tem poglavju. Kužnikova
in Grafenauerjeva (2015, str. 2) pod elemente temačnega turizma uvrščata področja
naravnih katastrof, prizorišča terorističnih napadov, svetovno znana pokopališča in
grobnice, spomenike vojnim žrtvam in herojskim braniteljem domovine, naroda ali
ideologije, koncentracijska taborišča, zapore, prizorišča jedrskih nesreč, skupna
grobišča ter bojišča. Na osnovi v strokovni literaturi opredeljene tipologije lahko med
elemente temačnega turizma vključujemo še stavbe, kjer je bila neka oseba umorjena,
nekdanja domovanja zloglasnih morilcev, prizorišča čarovniških procesov, kraje, kjer se
je v preteklosti odvijalo trgovanje s sužnji, lokacije smrti slavnih osebnosti, muzeje in
muzejske zbirke s tako imenovano temačno tematiko, kraje hude revščine in v najbolj
ekstremnih primerih celo vojna območja. Pri vsem naštetem gre za kraje, ki letno
pritegnejo ogromne množice obiskovalcev.
1.3.1 Področja naravnih nesreč
Med zelo obiskanimi področji naravnih nesreč so na primer Pompeji, mesto, ki ga je
uničil izbruh vulkana Vezuv. Pompeji in okolica so od leta 1997 vpisani na UNESCO-v
sezam svetovne dediščine (UNESCO, b. l.).
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Slika 1: Pompeji

Vir: Wikipedia, 2016

1.3.2 Prizorišča terorističnih napadov
Najbolj znano prizorišče terorističnih napadov je nedvomno Točka nič (Ground Zero), v
New Yorku, kraj kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka Svetovnega trgovskega centra. Iz
ruševin, ki so bile posledica napada, ki se je zgodil 11. septembra 2001, se je razvila
živahna soseska, kjer se nahaja polno novih hotelov, restavracij, trgovin in stanovanj.
New York letno obišče približno devet do petdeset milijonov obiskovalcev, od katerih
jih veliko obišče tudi točko nič. Vpliv, ki ga je imel dogodek na turizem, vidimo tudi v
številu hotelov, ki se nahajajo v soseski, in sicer se v okolici nahaja približno 18
hotelov, z več kot 4000 sobami, medtem ko je bilo pred napadom v okolici le šest
hotelov, kjer je bilo približno 2300 sob (Delo, 24.08.2011). Kljub mnogim atrakcijam,
ki jih ima mesto, je glavna atrakcija ravno kraj, kjer je nekoč stal Svetovni trgovinski
center in kjer je bilo v terorističnem napadu ubitih več kot 3.000 ljudi in ga danes
poznamo kot Točko nič (Tarlow, 2007, str. 47).
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Slika 2: Točka nič ponoči

Vir: Pinterest, 2016

1.3.3 Pokopališča, grobišča, grobovi, grobnice in mavzoleji
Naslednji element temačnega turizma so svetovno znana pokopališča, grobišča,
grobnice in mavzoleji. Kot primer tovrstnega pokopališča lahko navedemo pariško
pokopališče Père Lachaise, kjer se nahajajo na primer grobnice Jima Morrisona, pevca
skupine the Doors, pisatelja in dramatika Oscarja Wildea in skladatelja Frédérica
Chopina. Ena izmed najbolj znanih grobnic je vsekakor Taj Mahal v Indiji. Turistična
znamenitost so tudi različne kostnice in katakombe. Omeniti velja Jakobovo kostnico,
za katero je širša javnost izvedela leta 2002. Nekateri imajo kostnico za arheološki
dokaz o obstoju Jezusa, saj naj bi omenjena kostnica pripadala njegovemu bratu Jakobu.
Zanimiva pa je tudi kostnica Sedlec v Kutni Gori na Češkem. Gre za manjšo katoliško
kapelo, v kateri naj bi se nahajalo od 40.000 do 70.000 človeških skeletov, ki so
umetelno urejeni da so istočasno okras kapele, kot tudi njena oprema, saj kosti tvorijo
skulpture, lestence in drugo okrasje. Kraj se je kot kostnica začel uporabljati od
petnajstega stoletja dalje zaradi pomanjkanja prostora na bližnjem pokopališču,
oblikoval pa jo je rezbar František Rint, ki je dobil nalogo, da kosti uredi
(Historylist.org., b. l.).
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Slika 3: Kostnica Sedlec v Kutni Gori na Češkem

Vir: Monika Kren Pangrčič, 2005

Znane katakombe najdemo v Parizu, kjer se pod ulicami mesta nahajajo zložene ene na
drugo kosti in lobanje vsaj šestih milijonov Parižanov, katerih posmrtni ostanki so bili
izkopani in prineseni iz mestnih pokopališč v poznem osemnajstem in sredini
devetnajstega stoletja, in sicer iz zdravstvenih razlogov, saj so bila pokopališča v tem
časovnem

obdobju

zaradi

prenatrpanosti

vir

različnih

infekcij

in

bolezni

(Historylist.org., b. l.).
Predmet temačnega turizma so tudi grobišča. Pozornost najbolj vzbujajo masovna,
skupna grobišča, kot so na primer tako imenovana polja smrti v Kambodži. Gre za
množična grobišča, kjer najdemo posmrtne ostanke ljudi, ki so bili ubiti v času
vladavine Pol Pota, voditelja komunistične stranke Rdeči Kmeri, ki je bila na oblasti od
1975 do 1979. Ocenjeno je, piše Polančeva (2013), da naj bi bilo v tem času ubitih
približno dva milijona ljudi; zgodil se je torej genocid nad približno četrtino
prebivalstva. Polje smrti leži v predmestju Phnom Penha, kjer se na vhodu nahaja
spomenik umrlim, v katerem je več kot 8000 lobanj žrtev Rdečih Kmerov. Na koncu
poti stoji drevo, imenovano »Magic tree« (magično drevo), na katerem je bil obešen
zvočnik, da je glasba, ki je odmevala iz njega, preglasila zvoke umirajočih. Drevo je
med drugim služilo tudi za pobijanje otrok (Polanc, 2013). V to skupino elementov
temačnega turizma lahko na primer uvrstimo tudi grobišče umorjenih vojakov in vojnih
ujetnikov v Brežicah, o čemer podrobneje pišemo v tretjem poglavju.
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Slika 4: Magično drevo

Vir:Pommietravels, 2016

1.3.4 Spomeniki vojnim žrtvam in herojem
Kot element temačnega turizma poimenujemo tudi razne spomenike vojnim žrtvam in
herojskim braniteljem domovine, naroda in ideologije (Kužnik & Grafenauer, 2015, str.
2). Kot primer lahko navedemo spomenik Neue Wache, spomenik žrtvam vojne in
tiranije. V to skupino elementov lahko uvrstimo tudi spomenik izgnancem v Brežicah
ali spomenik različne spomenike padlim v vojnah, kar podrobneje obravnavamo v
tretjem poglavju.
1.3.5 Prizorišča bitk
Prizorišča bitk, kot element temačnega turizma omenja že Seaton (1999, st. 130), ko
piše o obiskovanju kraja bitke pri Waterlooju, ki je pridobil status svetovno znane
turistične destinacije. Nobena druga bitka ni imela primerljive pozornosti s strani
javnosti in ni sprožila tako zgodnjih obiskov lokacije. Obiski kraja bitke so se
pravzaprav začeli že takrat, ko je sama bitka še potekala in se nadaljevali takoj po
njenem koncu.
Eden bolj znanih krajev pri nas, ki ga lahko pri nas povežemo z omenjenim elementom
temačnega turizma, je Soška fronta, kjer so potekali boji v prvi svetovni vojni. V
povezavi s Soško fronto pa je potrebno omeniti Pot miru, na kateri si je moč ogledati
tudi kar nekaj že prej omenjenih elementov temačnega turizma, kot so na primer
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kostnice; nemška kostnica v Tolminu ali italijanska kostnica v Kobaridu, spomeniki in
vojaška pokopališča (Pot miru, b. l.).
1.3.6 Koncentracijska taborišča
Koncentracijska taborišča so specifičen in pomembne element pri proučevanju
temačnega turizma v Evropi, čeprav je raziskovanje teh območij še relativno novo
(Liyanage, Coca-Stefaniak in Powell, 2015, 283). Gledano zgodovinsko je bila Poljska
center holokavsta. Kot pišeta Lennon in Foley (2000, str. 46) so sledi nacistične
okupacije vidne v taboriščih, muzejih in krajih komemoracij v več mestih (na primer
Majdanek, Lamsdorf, Treblinka, Varšava…). Najbolj zloglasno koncentracijsko
taborišče iz druge svetovne vojne je nedvomno Auschwitz. Kompleks v AuschwitzBirkenau predstavlja mogoče eno največjih dilem v zvezi z interpretacijo. Gre za kraj, v
katerem je bilo umorjenih približno 1,6 milijona ljudi, od katerih je bilo približno 90 %
Judov. V času delovanja so taborišče sestavljali trije deli; prvi je bil Auschwitz, kjer se
je nahajalo glavno taborišče. Drugi del kompleksa je bil Bireknau, zgrajen leta 1941 v
vasi Brzezinka, katere prebivalci so bili preseljeni, da se je na ta način naredil prostor za
koncentracijsko taborišče. Tukaj so se bile zgrajene glavne inštalacije, namenjene
množičnemu pobijanju ljudi; plinske komore in krematorij. Tretji del taborišča pa je bil
zgrajen zraven tovarne, ki je proizvajala gumo in gorivo. Po vojni je bilo taborišče
zapuščeno, območje plinskih komor in krematorija pa je bilo zažgano in razstreljeno.
Do leta 1947 je poljski parlament odločil, da se spomin na taborišče ohrani kot
spominsko obeležje na mučeništvo tako poljskega naroda, kot vseh ostalih ljudi. Danes
gre za destinacijo, ki jo letno obiščejo množice ljudi.
1.3.7 Prizorišča jedrskih nesreč
Med elemente temačnega turizma uvrščamo tudi prizorišča jedrskih nesreč, kot je na
primer Černobil. Pred tridesetimi leti, leta 1986 je prišlo do eksplozije v nuklearni
elektrarni v Černobilu, v Ukrajini. Ob eksploziji, ki se je zgodila med nepooblaščenim
testiranjem reaktorja in do katere je prišlo v zgodnjih jutranjih urah, je v zrak pognalo
skoraj devet ton radioaktivne snovi. Na območju, ki meri v premeru okrog 30
kilometrov, in obdaja reaktor, se je prepovedano zadrževati za daljši čas, vendar so
dovoljeni krajši obiski turistov. V sklopu organiziranih ogledov je turistom zagotovljen
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varen prehod skozi enega izmed najnevarnejših krajev na našem planetu. Proti plačilu v
višini približno 115 € si lahko ogledajo območje in nekatere znamenitosti, kot je na
primer reaktor številka 4; točka, kjer se je katastrofa pričela, ali tako imenovani »rdeči
gozd«; čigar rdeča barva je posledica radiacije, katere nivo je še vedno zelo visok. Na
območju gozda je odsvetovano sprehajanje. Kot znamenitost sta predstavljeni tudi vas
Černobil in mesto Pripjat; zapuščena kraja, v katerih je rastlinje preraslo zapuščene
ulice in ceste. Nivo radiacije naj bi bil na vodenih ogledih relativno majhen, vendar je
na tovrstnih potovanjih obvezno dosledno upoštevanje navodil in priporočil
(LosApos.com, b. l).

1.3.8 Muzeji in muzejske zbirke
Tudi muzeje in posamezne muzejske zbirke lahko opredelimo kot elemente temačnega
turizma. Mnogi muzeji hranijo tako posamezne predmete ali pa celotne zbirke, ki jih
lahko povežemo s temačnim. Kot primer tovrstnega elementa lahko podamo
Topografijo terorja (Topographie des Terrors) v Berlinu, trajno razstavo, ki se nahaja v
manjši stavbi na območju, kjer so bili nekdaj prostori gestapa. Razstava je bila
pripravljena ob sedemstopetdeseti obletnici mesta, in vsebuje informacije, ki so
predstavljene skozi besedilo in fotografije o institucijah, ki so delovale na tem območju
od leta 1933 do 1945 (Lennon & Foley, 2000, str. 111 ). Primer muzeja s temačnimi
zbirkami najdemo tudi pri nas, to je kobariški muzej, ki hrani gradivo, vezano na soško
fronto. Tudi v brežiškem Posavskem muzeju in na gradu Rajhenburg se nahajajo stalne
zbirke novejše zgodovine, ki vsebujejo elemente, ki jih lahko povežemo s temačnim
turizmom.
1.3.9 Zapori in grajske ječe

V svetu najdemo nekdanje zapore, ki so zgodovinskega pomena in danes obratujejo kot
turistične točke. Turisti množično obiskujejo Tower of London, Alcatraz, zapor Solovki
(Wilson, 2008, str. 9), zapor na otoku Robben (Stone, 2006, str. 154), kjer je bil zaprt
Nelson Mandela, in mnoge druge. Zapori, kot element temačnega turizma, so tisti kraji
in znamenitosti, ki za današnje potrošnike predstavljajo minule kodekse kazni in pravice
(Stone 2006, str. 154; Aslan, 2015, str. 605), katere jih povezujejo z nekdanjimi zapori
in sodišči. Pri tem elementu je v ospredju kombinacija zabave in izobraževanja. Stone
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(2006, str. 154) navaja, da tovrstni kraji, ki v osnovi nikakor niso bili namenjeni
temačnemu turizmu, posedujejo visoko stopnjo skomercializiranosti in turistične
infrastrukture. V nekaterih izmed nekdanjih zaporov lahko turisti celo prenočijo. Tak
primer je hostel Celica v Ljubljani, kjer se danes v prostorih nekdanjega zapora nahaja
eden izmed najbolj zanimivih hostlov na svetu in je primer, kako se je z uporabo
umetnosti preoblikovalo objekt s temačno zgodovino v prostor odprtih možnosti (Hostel
Celica, b.l.). Nekateri zapori so celo spremenjeni v luksuzne hotele, kot je na primer
nekdanji zapor Bridewell v Liverpoolu, v Veliki Britaniji (Hutchinson, 2015), ali
nekdanji Charles Street zapor v Bostonu, v Združenih državah Amerike, kjer se danes
nahaja hotel The Liberty (Fox news, 16. 06. 2015).

1.3.10 Stavbe in kraji, povezani z umori in nekdanja domovanja zloglasnih
morilcev

Nekdanja domovanja zloglasnih morilcev in stavbe, v katerih je bil nekdo umorjen,
poimenuje Dann (1998, str. 7) »hiše groze«. Kot primer navaja dom zloglasnega
serijskega morilca Johna Wayna Gacyja, ki bil obtožen umorov 33 fantov in mladih
moških. Med stavbami, v katerih je bil nekdo umorjen, so največje pozornosti deležne
tiste, v katerih so bile umorjene slavne osebe, kot je na primer vila v Hollywoodu, ZDA,
kjer je bila umorjena igralka Sharon Tate, žena režiserja Romana Polanskega. Prav tako
veliko pozornosti pritegnejo stavbe, v katerih je bilo umorjenih večje število ljudi. V to
kategorijo elementov temačnega turizma uvrščamo tudi skupino stavb, ki se nahajajo na
različnih naslovih in so med sabo povezane z umori, ki jih je zagrešila ista oseba, kar
Dann (1998, str. 7) ponazori na primeru serijskega morilca Alberta de Salva, ki je v
ameriškem mestu Boston, na različnih naslovih, umoril 13 žensk.
1.3.11 Prizorišča čarovniških procesov
Med elemente temačnega turizma uvrstimo tudi kraje, kjer so se odvijali čarovniški
procesi. Verjetno najbolj znan tovrstni kraj je ameriško mesto Salem, ki je poznano po
čarovniških procesih iz leta 1692, katerim so sledile obtožbe in umori dvajsetih ljudi, in
so mestu prislužili naziv čarovniškega mesta. Prizorišča čarovniških procesov najdemo
tudi v občini Krško, kar podrobneje obravnavamo v tretjem poglavju.
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1.3.12 Kraji, povezani s suženjstvom
Suženjstvo je zelo občutljiva tema, o čigar zgodovini se v preteklosti ni veliko govorilo.
To se je začelo spreminjati konec prejšnjega stoletja, piše Rice (2009. str. 224), ko bil
pod okriljem UNESCA realiziran projekt Slavery route (pot sužnjev). Kraje povezane s
suženjstvom lahko opredelimo kot elemente temačnega turizma. V to skupino uvrstimo
plantaže iz kolonialnega obdobja, zbirne centre iz časov trgovanja s sužnji in druge
kraje povezane s suženjstvom.
1.3.13 Kraji hude revščine, bede, kriminala in nasilja
Kraje hude revščine, kjer vladajo beda, kriminal in nasilje, kot so na primer favele v Rio
de Janeiru in Sao Paolu, v Braziliji in »slumi« v različnih indijskih mestih, tudi
uvrstimo med elemente temačnega turizma in jih povezujemo s tako imenovanim
turizmom revščine, ki predstavlja eno od novejših oblik temačnega turizma, ki cilja na
mednarodne turiste, ki iščejo avtentičnost in resničnostno izkušnjo, piše Rolfes (2010,
str. 421-423, 2011, 59-61).

1.3.14 Lokacije smrti znanih oseb

Pri lokacijah smrti znanih oseb gre za elemente, ki jih lahko povezujemo tako s
prizorišči nesreč, kot tudi s stavbami oziroma kraji umorov znanih osebnosti, zato jih na
tem mestu ne bomo podrobneje obravnavali. Ključno pri tovrstnih elementih je dejstvo,
da je bila umrla/umorjena oseba slavna. Primer take lokacije je stavba Dakota v New
Yorku, pred katero je bil umorjen John Lennon.
1.3.15 Vojna območja
Vojna območja lahko označimo bolj ekstremen element temačnega turizma.
Povezujemo ga s tipom vojnega turizma, ki poleg obiskovanja krajev, kjer je potekala
vojna, vojaških objektov in muzejev z vojno tematiko, vključuje tudi potovanja na
območja, kjer se vojna še vedno odvija. Na tovrstnih krajih turist postavlja na kocko
lastno življenje, ob tem pa zadovolji svojo željo po doživljanju avtentičnosti. V
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povezavi z vojnimi območji, omenimo še lokacije javnih usmrtitev in mučenj. Gre za
kraje, ki pri marsikomu vzbudijo vprašanja o etičnosti tovrstnega turizma.

1.4 Tipologija temačnega turizma
Vezano na elemente temačnega turizma, opredeljene v prejšnjem poglavju, bomo v
nadaljevanju opredelili tipologijo temačnega turizma. Tipologijo temačnega turizma
lahko opredelimo glede na vsebino ponudbe (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 4) ali
glede na »potrošnjo« temačnega turizma, v sklopu katere opredelimo temačni turizem
kot izkušnjo, kot igro, kot klasifikacijo in kot vključevanje (Sharpley, 2009, str. Str 1619). Predstavili pa bomo tudi tipe temačnega turizma po Dannu (1998, str. 3).

1.5 Tipologija temačnega turizma glede na vsebino ponudbe
Glede na vsebino ponudbe Kužnikova in Grafenauerjeva (2015, str. 4) podajata sledečo
tipologijo temačnega turizma:


pokopališki turizem;



vojni turizem;



genocidni turizem;



turizem holokavsta;



zaporniški turizem;



temačni turizem, povezan s hladno vojno in železno zaveso;



komunistični turizem;



turizem, povezan s kultom osebnosti;



temačni turizem, povezan z naravnimi katastrofami;



nuklearni turizem;



turizem in razvpiti morilci;



čarovniški turizem;



paranormalni turizem;



turizem revščine;



teroristični turizem;



turizem, vezan na prizorišča nesreč;



turizem, povezan s suženjstvom;
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zabavno-poučni turizem.

1.5.1 Pokopališki turizem
Z besedo pokopališče označimo prostor v naravi, kjer se zakopavajo trupla pokojnih ali
pa njihov pepel, ki je lahko v žarah ali brez njih, piše Tobias (1999, str. 75). Pokopališča
so lahko funkcionalna, kar pomeni, da se na njem opravljajo pokopi in so vsaj
minimalno oskrbovana glede na zahteve, pogojene za javne prostore, da so oskrbljena s
tehničnimi pripomočki (tekoča voda, kraji za odlaganje odpadkov), ki jih ljudje
potrebujejo za oskrbovanje grobov, da je omogočen dostop do grobov in da je
obiskovalcem zagotovljena varnost, piše Tobias (1999, str. 78). Poleg funkcionalnih
pokopališč pa poznamo še takšna, ki so v mirovanju. Predvsem razna arhaična
pokopališča, poleg drugih seveda, so danes urejena kot del zgodovine ali pa so celo
spremenjena v muzeje, čeprav Tobias (1999, str. 78) poudarja, da izraz pokopališče v
mirovanju ni bil izbran za prej omenjena pokopališča, ampak je v funkciji informiranja
ljudi, da se na takšnem pokopališču več ne opravlja pokopov. Čeprav lastniki grobov
potrebujejo detajlnejša navodila v zvezi z nadaljnjim urejanjem grobov, izraz
pokopališče v mirovanju turistu nudi dovolj informacij o stanju pokopališča, piše
Tobias.
Pokopališki turizem vključuje vodene oglede in obiske pokopališč, kot so na primer
vodeni obiski po ljubljanskem pokopališču Žale, ki je pomembno ne samo z vidika
slovenske kulturne dediščine, temveč tudi evropske. Pliberškova (2012) piše, da lahko
tako voden ogled, kot tudi priprava gradiva za individualni obisk, pomeni za
obiskovalca seznanitev z več elementi kulturne dediščine, ki se izraža preko arheologije,
etnologije, arhitekture in zgodovine. Pokopališča so kot kulturna dediščina pomemben
element človeške zgodovine in umetnosti ter kot taka tudi turistične znamenitosti mest.
Gre za kraje, kjer je moč začutiti zgodovino in kulturo lokalnega prebivalstva (Žale, b.
l.). Nagrobni napisi med drugim pričajo tudi o preteklosti nekega naroda. Stanovnikova
(1999, str. 72) o njih piše kot o delu kulturnega bogastva, za katerega se ne sme
dovoliti, da izgine, saj gre za delček jezikovne tradicije, zgodovine in kulture. V prvi
vrsti sicer napisi opravljajo pietetno vlogo, kar pomeni, da se z njihovo uporabo izrazi
globoko spoštovanje do pokojnika, vendar imajo poleg tega še veliko večjo družbeno
razsežnost, piše Stanovnikova (1999, str. 67). Pliberškova (2012), da lahko z
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obiskovanjem pokopališč turist doživi zelo osebne stike s prebivalci nekega kraja ravno
preko različnih napisov, tako na nagrobnih spomenikih, kot tudi na vhodih na
pokopališča, in posameznih sakralnih objetih znotraj pokopališč, saj napisi čustveno
izpostavljajo osebno noto tako posameznika kot tudi skupine, iz česar je moč razbrati
velik del življenja nekega kraja. Poleg napisov so velikega pomena za kulturno
dediščino tudi nagrobni spomeniki. Zanimivi in unikatni spomeniki starejšega datuma
danes žal izginjajo iz pokopališč; zamenjujejo jih modernejši spomeniki. V povezavi s
pokopališkim turizmom velja izpostaviti grobove slavnih osebnosti, kot je na primer
grob Jima Morissona, ki so priljubljena turistična točka.

1.5.2 Vojni turizem
Vojni turizem zajema obiskovanje krajev, kjer se je odvijala vojna oziroma le-ta še
vedno poteka, objekte, zagrajene za vojaške potrebe in različne vojne muzeje. Začetki
vojnega turizma v Evropi segajo v leto 1815, s pojavom potovanj na prizorišče bitke pri
Waterlooju. Gre za kraj, ki je še danes druga najpomembnejša turistična točka v Belgiji
(Seaton, 1999). Primer obiskovanja krajev, kjer se je odvija vojna, se je pojavil tudi na
območju nekdanje Jugoslavije, v Hrvaški in Bosni in Hercegovini. V času trajanja vojne
na Balkanu je italijanski potovalni agent Massimo Beyerle ponujal ture do obrobja
vojnih območij in turistom na ta način nudil možnost, da si iz prve roke ogledajo tako
imenovano nastajanje zgodovine (Johnston, 2011, str. 44-45). Obiskovanje krajev, kjer
vojna še vedno poteka in je z obiskom tovrstne destinacije ogroženo življenje
posameznika, lahko označimo tudi kot turizem nevarnosti (Dark-tourism.com, b. d.). Ta
tip turizma vključuje potovanja na destinacije, ki si še niso popolnoma opomogle od
katastrofe. Običajno od katastrofe ali tragičnega dogodka še ni minilo veliko časa, zato
turisti na njej zaznavajo avtentičnost. Ljudje, ki se podajo na tako pot, imajo možnost
opazovati javne usmrtitve in mučenje. Tovrstne turiste Pickard (v Johnson, 2011, str.
44-45) označuje kot »preveč temačne«. Pod vojni turizem, in sicer obiskovanje vojaških
muzejev, se uvrsti tudi obiskovanje Kobariškega muzeja in Parka vojaške zgodovine
Pivka (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 4).
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1.5.3 Genocidni turizem
Kombinacija besed genocid in turizem se zdi neverjetna in marsikdo je presenečen, da
tovrstna dejavnost obstaja (Beech, 2009, str. 207). Mnogi ob besedi genocid pomislijo
na holokavst, ki ga obravnavamo v povezavi s turizmom holokavsta. Med pojmoma
genocid in holokavst obstajajo razlike, zato ju je potrebno natančneje opredeliti. Pri
genocidu gre za sistematično, popolno ali delno iztrebljanje neke narodnostne, etnične,
rasne ali verske skupnosti (Veliki slovar tujk, 2002, str. 390). Pojem genocid je leta
1930 skoval Dr. Raphael Lemkin, poljski Jud, ki je pojem med drugim uporabil za opis
množičnega poboja Armencev s strani Turčije, ki je sledil prvi svetovni vojni (Beech,
2009, str. 207). Po koncu druge svetovne vojne, natančneje leta 1948, so Združeni
narodi sprejeli Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Pojem
genocid se je vključilo v kontekst mednarodnega prava. Čeprav se holokavst v prvi vrsti
označuje poboj Judov, zajema tudi poboj ostalih skupin ljudi, med katerimi so bili tudi
Romi, duševno in telesno prizadeti, homoseksualci in nasprotniki režima. Medtem ko bi
poboj Romov lahko označili s pojmom genocid, tega ne moremo trditi za ostale
skupine. Združeni narodi so sprejeli definicijo genocida, ki se omejuje izključno na
masovne poboje ljudi na rasni osnovi, medtem ko izključuje tiste, ki bazirajo na
političnem ali socialnem ozadju, piše Beech (2009, str. 208).

Kot genocidni turizem opredeljujemo potovanja v kraje, kjer je bil nad nekim ljudstvom
storjen genocid. Genocidni turizem Beech (2009, str. 207) označuje kot najbolj
ekstremno obliko temačnega turizma, ki si zasluži resne raziskave. Primer tega tipa
turizma najdemo v obiskovanju Polja smrti v Kambodži, v predmestju Phnom Penha,
kjer so pripadniki komunistične stranke Rdeči Kmeri za časa vladavine Pol Pota pobili
približno dva milijona ljudi. Tudi obisk mesta Srebrenica v Bosni in Hercegovini, kjer
se je zgodil največji pokol ljudi v Evropi od časa druge svetovne vojne (World without
genocide, b. l.) ali spominskega centra v Kigaliju v Ruandi, posvečenega genocidu iz
leta 1994, ko je bilo pobitih približno milijon ljudi, se uvršča pod genocidni turizem.

1.5.4 Turizem holokavsta
Beseda holokavst izvira iz grških besed hólos, kar pomeni celoto, in kaustós, ki pomeni
zažgan. Z njo poimenujemo genocid, ki je bil v času druge svetovne vojne izveden nad
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Judi s strani nacistične Nemčije. Cilj holokavsta je bil iztrebiti evropske Jude. V
obdobju štirih in pol let je bilo ubitih približno šest milijonov Judov (Yad Vashem, b. l.)
Najpomembnejši element tovrstnega tipa turizma so koncentracijska taborišča, med
katerimi je najbolj obiskan Auschwitz na Poljskem. V povezavi s holokavstom velja
omeniti še sledeče kraje, ki po številu obiskov sledijo Auschwitzu, in sicer taborišče
Dachau v Nemčiji, hiša Anne Frank v Amsterdamu na Nizozemskem in taborišče
Majdanek na Poljskem (Young, v Lennon in Foley, 2000, str. 28). Poleg omenjenega,
pod ta tip uvrščamo še muzeje (na primer United States Holocaust Memorial Museum)
in spominske centre (Yad Vashem, v Jeruzalemu), katerih vsebina obravnava tematiko
holokavsta. Holokavst opisujejo različne knjige in prikazujejo različni filmi, tako
dokumentarni, kot tudi igrani. Kot primer slednjega je najverjetneje najbolj znan film
ameriškega režiserja Stevena Spielberga, Schindlerjev seznam. Spielberg je za namene
snemanja poustvaril tako taborišče, za prizorišče snemanja (ni namreč dobil dovoljenja
za snemanje znotraj dejanskega taborišča), kot tudi resnične dogodke, kot je na primer
deportacija iz geta v mestu Krakow (Lennon in Foley, 2000, str. 30). Kot navajata
Lennon in Foley (2000, str. 30), je prizorišče snemanja filma postalo turistična atrakcija,
ki je kasneje postalo znano pod imenom Schindlerjeva tura (The Schindler Tour).
Omenjena tura se je odvijala, dokler niso prizorišča snemanja razstavili. Prizorišče
snemanja je obiskovalcem ponujalo rekonstrukcijo taborišča, ki se je nahajala na
prikladni lokaciji.

1.5.5 Zaporniški turizem
Zaporniški turizem zajema obiskovanje nekdanjih zaporov, ki so zgodovinskega
pomena in katere obiskovalci povezujejo z minulimi kodeksi kazni in pravice, kot piše
Stone (2006, str. 154). Zapore si je možno ogledati ali pa v njih celo prenočiti, saj so
nekateri
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skomercializiranosti in turistične infrastrukture, kot smo navedli v poglavju o elementih
temačnega turizma. Zanimiv primer tovrstnega tipa je obisk zloglasnega zapora na
otoku Alcatraz, ki se nahaja v zalivu mesta San Francisco. Zapor, ki je veljal za
najstrožje varovanega in iz katerega praktično ni bilo mogoče pobegniti, je bil kraj, kjer
so bili zaprti najhujši zločinci. Danes si je otok možno ogledati, med drugim celo
ponoči. Po zloglasni kaznilnici turiste popelje zvočni vodnik, katerega posebnost je, da
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so posneti glasovi nekdanjih zapornikov, čuvajev in prebivalcev otoka (Klun,
21.03.2009), ki pripomorejo k ustvarjanju resnično srhljivega vzdušja.

1.5.6 Temačni turizem, povezan s hladno vojno in železno zaveso
Ta tip temačnega turizma je povezan z obiskom krajev, ki jih je zaznamovala hladna
vojna in kjer je potekala tako imenovana železna zavesa, ki je predstavljala politično,
vojaško in ideološko pregrado, ki jo je postavila Sovjetska zveza po drugi svetovni
vojni, da bi z njo zaprla tako sebe, kot tudi svoje vzhodne in osrednje evropske
zaveznike, pred odprtim kontaktom z Zahodom in drugimi nekomunističnimi območji.
Omejitev in togost železne zavese se je do neke mere zmanjšala v letih po smrti Josefa
Stalina, vendar ju je gradnja Berlinskega zidu povrnila. Ostanki Berlinskega zidu
predstavlja enega od pomembnejših elementov tega tipa temačnega turizma, kamor se
poleg le-teh uvrščata tudi nadzorna točka Charli (Checkpoint Charli), eden najbolj
znanih mejnih prehodov v Berlinu za časa železne zavese, in DDR (Deutsche
Demokratische Republik tj. Nemška demokratična republika) muzej, v katerem si je
možno ogledati različne predmete iz vsakdanjega življenja Nemcev iz tega obdobja. Kot
zanimivost muzeja velja omeniti možnost dotikanja in premikanja predmetov in
odpiranja različnih predalov, ki skrivajo še več zanimivih stvari, ki obiskovalcu
naslikajo podobo minulega časa in v nekaterih prebujajo nostalgijo.
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Slika 5: Ostanki Berlinskega zidu

Vir: Nina Iskra, 2015

Slika 6: Nadzorna točka Checkpoint Charlie

Vir: Blaž Tomc, 2015
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1.5.7 Komunistični turizem
Komunizem kot turistično atrakcijo lahko povežemo s temačnim turizmom, vezanim na
hladno vojno in železno zaveso. Vendar pa gre pri slednjem za ostanke minulega
režima, medtem ko ima dandanes turist možnost, da obišče kraje, kjer komunizem še
vedno živi. Tak primer je obisk Severne Koreje. Gre za državo, ki vsekakor ni na
seznamu najbolj obiskanih destinacij in kjer je turizem strogo nadzorovan s strani vlade.
Ob obisku je potrebno upoštevati obilico pravil in omejitev.

1.5.8 Turizem, povezan s kultom osebnosti
Ta tip turizma se prekriva s komunističnim turizmom, kar se tiče povezave z znanimi
komunističnimi voditelji, vendar je turizem, povezan s kultom osebnosti mnogo več.
Vanj vključujemo obiskovanje krajev, ki jih lahko povežemo s kultom osebnosti davno,
ali nedavno preminulih voditeljev, kot je na primer Atatürk v Turčiji, lahko pa je oseba,
ki je predmet obravnavanega, še vedno med živečimi. Pod turizem, povezan s kultom
osebnosti uvrstimo tudi obisk destinacij, ki imajo zvezo z nekdanjimi (že umrlimi)
voditelji držav, ki danes več ne obstajajo, kot je na primer Nemška demokratična
republika in njen predsednik državnega sveta, Erich Honecker. Čeprav v nekaterih
primerih ni ostalo veliko za videti, je turistu na razpolago veliko spominkov, kot so na
primer skodelice z motivom Stalina (Dark-tourism.com, b. l.). Tudi na ozemlju bivše
Jugoslavije, vključno s Slovenijo, zaznamo tovrstni turizem, in sicer gre za obiskovanje
krajev, povezanih z Josipom Brozom- Titom, kot je na primer njegova rojstna hiša v
Kumrovcu, vila na Brionih (hr. Brijuni), v kateri je imel poletno rezidenco, ali Hiša
cvetja (Kuća Cveća) v Beogradu, kje se nahaja njegov mavzolej.
1.5.9 Temačni turizem, povezan z naravnimi katastrofami
Katastrofo opredelimo kot strahotno in uničujočo (elementarno) nesrečo (Veliki slovar
tujk, 2002). Gre za dogodek v naravi, ki povzroči veliko razdejanje, uničenje (SSKJ,
2000). Agencija Republike Slovenije (ARSO) pod naravne nesreče se uvršča vremenske
dogodke (na primer tornadi, neurja, tropski in izven tropski cikloni), ki so povezani z
vremenom, podnebjem in vodo, kot so na primer poplave, nalivi, snežni plazovi in suša
(ARSO, b. l.). Omeniti velja še geofizične naravne nesreče, ki vključujejo potrese,
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vulkanske izbruhe, cunamije, nevarne zračne snovi in močno onesnaževanje v mestih.
Temačni turizem vključuje potovanja na destinacije, ki so jih prizadele naravne
katastrofe. Primer tega tipa temačnega turizma lahko ponazorimo z obiskom mesta New
Orleans (Luisiana, ZDA), ki ga je leta 2005 prizadel orkan Katrina. Posledica orkana so
bile poplave. V nesreči je izgubilo življenje približno 986 ljudi, čeprav omenjena
številka najverjetneje predstavlja spodnjo mejo (Brunkard, Namulanda & Ratard , 2008,
str. 2). Drug primer je obisk krajev na Tajskem, ki jih je leta 2004 prizadel cunami, kar
lahko označimo kot eno najhujših naravnih katastrof v zgodovini. Podvodni potres v
bližini otoka Sumatra je povzročil več kot trideset metrov visoke valove, ki so pozneje z
ogromno močjo trčili ob obalo (RTV SLO, 26.12.2009). Kot smo že omenili, se med
naravne katastrofe uvrščajo tudi potresi. Eden izmed bolj odmevnejših je leta 2010
prizadel Haiti. V potresu je izgubilo življenje približno 220.000 ljudi, več kot 300.000
jih je bilo ranjenih (Disasters emergency committee, b. l.). Kljub tragediji pa se turizem
normalno odvijal na severni strani otoka v letovišču Labadee, ki je poslovalo naprej
(Langer, 21.01.2010). Med drugim gre tudi za kraj, kjer obiskovalec ne pride v stik z
revščino Haitija. Omeniti velja tudi, da kljub katastrofi niso bila odpovedana križarjenja
v neposredni okolici otoka. Območje Labadeeja ima v najemu ameriško turistično
Royal Caribbean International (RCI). Nekateri navajajo, da bi se z odpovedjo križarjenj
in letovanj državi povzročilo večjo škodo, saj je bilo zaradi turizma na otoku ustvarjenih
več novih delovnih mest. Več kot 900.000 turistov, ki letno obišče Haiti, jih pride s
križarkami. Kljub mnenju, da bi odpoved križarjenj škodovala gospodarstvu Haitija, pa
so tovrstna dejanja v času humanitarne katastrofe pri množici vzbujala zgražanje, češ da
se s tem, ko se križarjenja in letovanja izvajajo, kot da se nič zgodilo, kaže človekova
neobčutljivost, cinizem in nepoštenost, piše Langerjeva. Tudi nekateri izmed potnikov
so bili zaprepadeni nad idejo počitnic na območju katastrofe, ki se jim je zdelo
nepredstavljivo, da bi ležali na soncu na plaži, se igrali v vodi ali uživali v požirku
pijače, medtem ko je umrlo na tisoče in tisoče ljudi, katerih trupla se kopičijo na ulicah,
preživeli pa se borijo za hrano in vodo, nadaljuje Langerjeva.

1.5.10 Nuklearni turizem
Zanimiv tip temačnega turizma je nuklearni turizem, ki vključuje potovanja v kraje, ki
so bili prizadeti v nuklearni katastrofi, na lokacije testiranja nuklearnega orožja, kraje,
kjer je mogoče videti nuklearne izstrelke in seveda v dva kraja, v katerih je bilo
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dejansko uporabljeno jedrsko orožje; Nagasaki in Hirošima na Japonskem. Zelo znan
primer tovrstnega tipa je obisk Černobila v Ukrajini. Černobil, skupaj z okolico, je bil
leta 1986 uničen v eksploziji jedrskega reaktorja, do katerega je prišlo med
nepooblaščenim testiranjem le-tega. Dandanes si je Černobil, skupaj z bližnjim mesto
Pripjat, mogoče ogledati v sklopu organizirane ture, ki vključuje ogled reaktorja, ki je
eksplodiral in gozda, ki je zaradi uničenja postal rdeče barve in dobil ime Rdeči gozd.
Organizirana tura naj ne bi ogrožala zdravja turistov, saj je nivo radiacije relativno
nizek, vendar morajo obiskovalci dosledno upoštevati vsa navodila in priporočila. Pod
nuklearni turizem uvrščamo tudi obisk muzeja Titan Missile Museum v Arizoni,
Združene države Amerike (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 4). Ogled muzeja je voden
in obiskovalcu prikaže dramatične ostanke iz časa hladne vojne med Združenimi
državami Amerike in nekdanjo Sovjetsko zvezo. Muzej je edinstven po tem, da lahko
obiskovalci dobijo vpogled nad tehnologijo, ki so jo uporabljale Združene države
Amerike, da bi preprečile nuklearno vojno (Titan Missile Museum, b. l.). Kužnikova in
Grafenauerjeva (2015) pod ta tip turizma uvrščata tudi ogled japonske elektrarne
Fukušima, kjer je leta 2011 zaradi močnega potresa, ki mu je sledil še cunami, prišlo do
jedrske katastrofe.

1.5.11 Turizem in razvpiti morilci
V sklopu tega tipa turizma si je mogoče ogledati kraje, kjer so morili razvpiti morilci.
Eden izmed takih krajev je šesto nadstropje stavbe v Dallasu, Teksas, v Združenih
državah Amerike, od koder je Lee Harvey Oswald ustrelil Johna F. Kennedyja (Kužnik
in Grafenauer, 2015, str. 5). V povezavi s Kennedyjevim umorom si je možno ogledati
tudi The Sixth Floor; center za obiskovalce, ki je bil ustvarjen zaradi vsesplošne zahteve
obiskovalcev po informacijah in razumevanju tega tragičnega, ampak pomembnega
dogodka (Lennon in Folley, 2000, str. 80-83). V ta tip turizma uvrstimo tudi
ogledovanje bivališč razvpitih morilcev, kot so na primer hiša Lizzy Borden. Zanimiv
primer tovrstnega turizma je organizirana tura v Londonu, ki turista popelje po poteh
Jacka Razparača (Jack the Ripper, b. d.). Gre za turo, v sklopu katere turiste popeljejo
po ulicah, kjer so se zgodili umori, pripisani morilcu, ki je bil poimenovan Jack
Razparač. Oglede vodijo priznani avtorji, ki so vodilni strokovnjaki proučevanja
primera Jacka Razparača.
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1.5.12 Čarovniški turizem
Čarovniški turizem povezujemo z obdobjem lova na čarovnice in obiskovanjem krajev,
kjer so potekali čarovniški procesi, do katerih je pripeljalo ljudsko praznoverje in
verovanje v hudiča. Čarovniški procesi so se v obdobju od 1984-1700 razširili skoraj po
vsej Evropi in se preko Atlantika razširili tudi v Ameriko (Radovanovič, 1997, str. 17).
Izvajali so se pod okriljem cerkve. Radovanovič (1997, str. 23) piše, da vseh žrtev
čarovniških procesov ni mogoče ugotoviti, vendar naj bi se po neki oceni iz leta 1817
število žrtev skozi enajst stoletij gibalo okrog 9.500.000 oziroma približno 850.000 v
posameznem stoletju. Kot primer čarovniškega turizma lahko navedemo obiskovanje
ameriškega mesta Salem (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 5). Gre za mesto, ki se
nahaja v Massachusettsu, Združene države Amerike, in je znano po čarovniških
procesih iz leta 1692, v okviru katerih je bilo obtoženih in umorjenih dvajset ljudi.
Zaradi tega si je mesto prislužilo ime čarovniško mesto ali mesto čarovnic. Dogodki so
navdihnili številne avtorje, ki so iz njih črpali snov za različne knjige, filme in
televizijske nadaljevanke. Danes si lahko turisti v mestu ogledajo arheološke ostanke
župnišča, spominski park, posvečen procesu, muzej čarovništva, ali pa obiščejo
čarovniško hišo in se udeležijo festivala mrtvih, ki poteka v oktobru. Čarovniški procesi
so se dogajali tudi pri nas. Prvi tovrstni proces je potekal proti Veroniki Deseniški v
Celju. Tudi na območju, ki ga proučujemo v okviru naše raziskave, so potekali
čarovniški procesi, in sicer v Krškem, kar natančneje obravnavamo v tretjem poglavju.

1.5.13 Paranormalni turizem
Paranormalni turizem povezujemo z obiskovanjem krajev, kjer je prišlo do
nepojasnjenih dogodkov. Vključuje obiskovanje stavb in krajev, kjer naj bi strašilo. V ta
tip uvrstimo tudi obiskovanje krajev, kjer so bili opaženi neznani leteči predmeti, kot je
na primer ameriško mestece Roswell. Tovrstne kraje po večini obiskujejo ljudje, ki
verjamejo v paranormalno. Verovanje v paranormalno seveda ni pogoj za obisk. (Darktorusim.com, b. d.). Priljubljena destinacija, ki jih povezujemo s paranormalnim, je
Londonski Tower, v katerem prebiva duh Anne Boleyn, druge žene kralja Henika VIII,
ki jo je le-ta dal obglaviti. Zanimiv kraj, ki vzbuja grozo in kjer naj bi strašilo, je majhen
mehiški otok, ki se ga je prijelo ime Otok lutk, na katerem je obešena množica
izmaličenih lutk. Na kraj, ki ni bil nikoli mišljen kot turistična destinacija, je vezana
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strašljiva legenda, ki govori o odkritju trupla majhne deklice, ki je bila ob otoku
utopljena v nenavadnih okoliščinah, njenem duhu in lutkah, ki jih je le-ta obsedel.
Omeniti velja tudi Aokigahara gozd na Japonskem, ki se ga je prijelo ime samomorilski
gozd ali gozd samomorilcev, ki si ga za kraj samomora letno izbere večje število ljudi.
Po gozdu naj bi strašili različni demoni iz Japonske mitologije (Aokigaharaforest.com,
b. d.).

Slika 7: Otok lutk

Vir: Isladelasmunecas, 2016

1.5.14 Turizem revščine
Pri tipu turizma, ki se je pojavil v sredini devetdesetih letih prejšnjega stoletja in ga
poimenujemo turizem revščine, je cilj turistov ogled destinacij, za katere je značilno, da
tam prebivajo reveži. Rolfes (2011, str. 59) piše, da se za oglede krajev, ki jih ljudje
obiskujejo v okviru tega tipa turizma v strokovni literaturi pojavljajo oznake kot so na
primer »socialni turizem« ali »resničnostni turizem«. Ogled človeške bede turistom
predstavlja avanturo (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 5). Gre za relativno novo obliko
turizma, ki se odvija v globaliziranih mestih tako imenovanih držav v razvoju, kjer
turisti obiskujejo tiste dele mest, ki so v najslabšem položaju in jih, dostikrat
neprimerno, poimenujemo »slumi« (Rolfes, 2011, str. 59). Tovrstni turizem najdemo v
več mestih v Južnoafriški republiki, Kairu, milijonskih brazilskih mestih, kot sta Rio de
Janeiro ali Sao Paulo, ter indijskih metropolah, kot so Kalkuta, Mumbaj in Delhi, piše
Rolfes (2010, str. 421-423, 2011, 59-61), ki navaja, da so ciljna skupina pri tem tipu
turizma mednarodni turisti, ki iščejo avtentičnost in resničnostno izkušnjo. Domači
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turisti se redko udeležujejo tovrstnih ogledov (Rolfes, 2011). Glavni elementi turizma
revščine so beda, revščina, kriminal in nasilje. Povečano zanimanje za obisk slumov in
favel so sprožili tudi filmi, ki naslavljajo revščino in bedo omenjenih krajev, kot sta na
primer Cidade de Deus (Rolfes, 2010, str. 422) in Slumdog millionaire (Rolfes, 2010,
str. 422; Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 5).
1.5.15 Teroristični turizem
Da sta terorizem in turizem povezana, ni mogoče zanikati. Danes terorizem predstavlja
eno izmed največjih groženj, saj ga je nemogoče kontrolirati ali preprečiti. Teroristični
napad lahko za destinacijo pomeni katastrofo, saj vodi do izgube ugleda, upada obiska
in celo propada destinacije. Ob pravilnem ukrepanju pa si lahko destinacija popolnoma
opomore. Primer terorističnega turizma najdemo v obiskovanju Točke nič (Ground
Zero) v New Yorku. Gre za lokacijo, na kateri sta do 11. septembra 2001, ko sta bila
porušena v terorističnem napadu, stala stolpa Svetovnega trgovskega centra. V napadu
je bilo ubitih več kot tri tisoč ljudi. Danes kraj predstavlja eno izmed glavnih
znamenitosti mesta. V okolici napada se je razvila živahna soseska, kjer je med drugim
lociranih polno novih hotelov, saj se je po dogodku obisk mesta povečal. Na mestu, kjer
sta nekoč stala stolpa, je danes park, v katerem se nahajata bazena dvojčka, v katerih sta
največja umetna slapova, ki simbolizirata porušena stolpa. V povezavi z dogodkom si
turisti lahko ogledajo tudi spominski center in muzej, v katerem je predstavljena
zgodba, vezana na tragedijo.
1.5.16 Turizem, vezan na prizorišča nesreč
Celo prizorišča različnih nesreč pritegnejo množico obiskovalcev, predvsem če je v
nesreči umrla znana osebnost. Kot primer tega tipa turizma lahko navedemo obisk
tunela Pont de L'Alma, kjer je v prometni nesreči umrla princesa Diana (Lennon in
Foley, 2000, str. 6; Kužnik & Grafenauer, 2015), Dealey Plaze, kraja v Dallasu, kjer je
bil umorjen ameriški predsednik John F. Kennedy ali kraja, kjer je v prometni nesreči
izgubil življenje ameriški igralec James Dean. Vendar pa se pod tovrstni turizem
uvrstijo tudi prizorišča, kjer je umrlo večje število ljudi, kot je pisal že Rojek (1991, str.
188-189), ki je kraje poimenoval »črne točke« (black spots). Obiskovanje krajev nesreč
je opaziti že v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je prišlo do nesreče na potniški
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ladji, imenovani SS Morro Castle, piše Sharpley (2009, str. 3-4). Ladja, ki jo je zajel
požar, je zagorela in posledično potonila. Čeprav je plula blizu obale, je reševanje
potekalo počasi in neučinkovito, kar se je končalo s smrtjo 137 potnikov. Kraj je skoraj
nemudoma postal turistična atrakcija in je eden zgodnejših primerov pojava, ki ga danes
imenujemo temačni turizem.
1.5.17 Turizem, povezan s suženjstvom
O zgodovini suženjstva se je, predvsem v javni sferi, nerado govorilo, piše Rice (2009,
str. 224), kar se je začelo spreminjati v zadnjih dvajsetih letih. Pod okriljem UNESCA
je bil realiziran projekt Slavery route (pot sužnjev), v muzeju Merseyside Maritime
Museum v Liverpoolu pa je bila leta 1994 postavljena na ogled trajna razstava,
posvečena suženjstvu, ki je od leta 2007 na ogled v mednarodnem muzeju suženjstva
(International Slavery Museum). Tovrstni tip turizma poleg obiskovanja muzejev, ki
obravnavajo tematiko suženjstva, vključuje še obiskovanje plantaž iz kolonialnega
obdobja, trdnjavo Elmina, v kateri je bil za časa trgovanja s sužnji zbirni center, in
trdnjavo v Cape Coastu, ki se nahajata v Gani. Promocija turizma suženjstva je med
drugim pomembna za razvoj turizma v državah zahodne Afrike, kot so Gana, Gambija,
Senegal in Benin, piše Araujo (2010, str. 145-146). V primeru turizma, povezanega s
suženjstvom, je k porastu števila turistov pomembno vlogo odigrala tudi literatura.
Knjiga Korenine (Roots) ameriškega pisatelja Alexa Haleya, ki opisuje zgodbo sužnja
Kunta Kinte, je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sprožila potovanja Američanov
afriškega porekla v Gambijo, in sicer v kraj, kjer naj bi bila vasica, iz katere je bil Kunta
Kinte ugrabljen. Od takrat, predvsem v devetdesetih letih, je Gambija okrepila pobude
za promocijo turizma suženjstva (Araujo, 2010, str. 145-146).

1.5.18 Zabavno-poučni turizem
Zadnji tip temačnega turizma, ki ga obravnavamo, je zabavno-poučni turizem, ki
vključuje obiskovanje različnih razstav, povezanih s smrtjo, ali umetno ustvarjenih
turističnih atrakcij, Kužnikova in Grafenauerjeva (2015, str. 5) kot primer tovrstnega
tipa turizma med drugim navajata Londonsko podzemeljsko ječo (The London
Dungeon). Gre za kraj, ki združuje ekipo gledaliških igralcev, posebnih učinkov, kulis
in prizorov, ki nudijo obiskovalcu edinstveno doživetje, ki ga sestavljata zabava in strah
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(The London Dungeon, b. d.). Obiskovalec si ogleda uprizoritve dogodkov, ki bazirajo
tako na dejanski zgodovini Londona, kot tudi na legendah, povezanih z mestom. Ob tem
se turist v prvi vrsti zabava, vendar se obenem tudi uči. Zabavno-poučni turizem lahko
označimo tudi kot svetlejši temačni turizem, pri katerem gre za tiste oblike temačnega
turizma, ki bazirajo na komercialnih atrakcijah, ki poustvarjajo in rekonstruirajo smrt in
trpljenje. V teh primerih je tudi turistična infrastruktura mnogo bolje razvita. Pod ta tip
turizma se uvrščajo tudi obiski razstav, katerih tema je smrt, kot sta na primer razstavi
Bodies Revealed (Kužnik & Grafenauer, 2015, str. 5) in Body Worlds (Stone in
Sharpley, 2008, str. 574). Gre za razstavi pravih človeških trupel, ki so ohranjena po
posebnem postopku in nudita obiskovalcu vpogled v človeško anatomijo.

1.6 Tipologija, ki temačni turizem opredeljuje kot potrošnjo
Sharpley (2009, str. 16-22) tipologijo temačnega turizma opredeljuje kot izkušnjo, igro,
klasifikacijo in vključevanje. Sharpley piše, da obstaja skoraj neskončno variacij oblik
temačnega turizma. Med razlogi za obisk nekaterih temačnih krajev sta brez dvoma
najpomembnejša dejavnika človekova bolestna radovednost in voajerizem, za katerega
Cole ( v Sharpley, str. 17) meni, da je na primer prisoten pri obiskovanju destinacij,
povezanih s turizmom holokavsta. Sharpley navaja, da pri obiskovanju določenih
temačnih krajev, zanimanje za smrt kot tako, lahko igra zelo majhno vlogo, oziroma
zanimanje za dejansko smrt sploh ne obstaja ali pa sploh ni relevantno. To ponazori z
obiskovanjem grobov znamenitih pesnikov, kjer je glavno zanimanje obiskovalcev
namenjeno njihovi poeziji. Seveda opozarja, da se seveda motivi za obisk določene
destinacije vsekakor razlikujejo od posameznika do posameznika. Pri oblikovanju
tipologije Sharpley črpa iz Holtove tipologije potrošniške prakse. Holt (1995, str. 2-3)
pri opredelitvi tipologije potrošniške prakse uporabi sledeče metafore; potrošnja kot
izkušnja, kot igra, kot integracija in kot klasifikacija. Pri potrošnji kot izkušnji je v
središču potrošnik in njegov subjektivni in čustveni odziv na predmet potrošnje.
Potrošnja kot igra je bila deležna najmanj pozornosti s strani znanstvenikov in zaradi
tega tudi najmanj proučevana, vendar gre za pomemben vidik, saj je tesno povezan z
ostalimi vidiki potrošnje; potrošnik namreč uporablja predmet potrošnje, s katerim se
igra in s tem razvija odnos do ostalih dimenzij, piše Holt (1995, str 2). Potrošnja kot
integracija je pomembna, saj nam pove, kako potrošnik razvije mnenje o objektu
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potrošnje in kasneje z njim manipulira. Potrošnik namreč lahko vključi samega sebe v
predmet potrošnje in si na ta način dovoli dostop do simboličnih lastnosti predmeta.
Zadnja dimenzija, o kateri piše Holt (1995, str. 2), je potrošnja kot klasifikacija. Ta
metafora podpira različne raziskave, ki se osredotočajo na potrošnjo kot proces, v
katerem je predmet potrošnje, na katerega gledamo kot na nosilca kulturnega in
osebnega pomena, deluje kot sredstvo, ki klasificira potrošnika. Sharpley Holtovo
tipologijo poveže s tipologijo temačnega turizma. Pomembno je omeniti, da nekateri
avtorji temačni turizem proučujejo kot vedenjski pojav (Seaton, v Sharpley, str. 16), ki
ga povezujemo z obstojem »temačnega« turista, in ga opredelimo kot obliko potrošnje.
Po drugi strani pa ga lahko proučujemo s poudarkom na obstoju temačnih destinacij, ki
so objekt potrošnje temačnega turizma. Sharpley (2009, str. 17).
1.6.1 Temačni turizem kot izkušnja
Množica variant temačnega turizma je povezana s socialnim okoljem turista, iz katerega
slednji izhaja, piše Shapley (2009, str. 17). Izkušnja, ki jo pridobi s potrošnjo temačnega
turizma, da turistu oziroma njegovemu družbenemu obstoju poseben pomen. Pod ta tip
temačnega turizma uvrščamo obiskovanje vojaških pokopališč in spominskih obeležij,
območij bitk, muzejev, katerih zbirke obravnavajo vojno tematiko, območja holokavsta,
krajev umorov in krajev, ki so bili prizadeti v katastrofi (po tem, ko je katastrofalni
dogodek že mimo). Tovrstne kraje označimo kot najtemačnejše, zato gre pri tem tipu za
najbolj temne odtenke temačnega turizma. Kljub temu pa se pod ta tip uvrstijo tudi
potovanja na kraje, ki turistu dajo svetlejšo, »fantazijsko« izkušnjo. V tem primeru gre
za obiskovanja grobov slavnih osebnosti, kjer se turisti bolj osredotočijo na življenje
slavne osebe, kot na njeno dejansko smrt.
1.6.2 Temačni turizem kot igra
Pod tip turizma, ki ga Sharpley (2009, str. 17-18) opredeli kot igro, uvrščamo
potovanja, ki turistu prinesejo »svetlejše« izkušnje. Ta tip se osredotoča na izkušnje, ki
jih delimo z drugimi in na skupno »potrošnjo« krajev temačnega turizma. Čeprav gre za
vprašanje smrti posameznika ali skupine ljudi, ki je glavno gonilo obiskovanja
določenih destinacij, so v ospredju skupinsko praznovanje, spominjanje ali žalovanje, ki
so prevladujoči dejavnik. Pod ta tip uvrščamo romanja ali potovanja, kjer pridobimo
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skupinsko izkušnjo. Lahko so povezana z enkratnim dogodkom, kot je na primer
udeležitev pogreba znane osebnosti, ali pa gre za tradicionalne dogodke, kot so na
primer letna obiskovanja krajev, povezanih z znanimi osebnostmi (na primer ob
obletnici njihove smrti). Izkušnja, ki jo turist pridobi, ima lahko zanj poseben pomen, in
sicer zaradi zavedanja, da pridobljeno izkušnjo deli z drugimi.
1.6.3 Temačni turizem kot integracija

Ta tip turizma ima po Sharpleyu (2009, st. 18) dva nivoja, oziroma v povezavi z njim
govorimo o dveh različnih odtenkih temačnega turizma. Po eni strani se turist vključi v
sam objekt svoje potrošnje, pri čemer gre za očaranost nad dejstvom, da sam ni
udeležen pri smrti sami, ampak v tako imenovanem širšem kontekstu, znotraj katerega
je prišlo do smrti. Pod ta tip turizma se uvrščajo obiskovanja lokacij, na katerih je
turistu omogočeno, da se vključi v samo atrakcijo oziroma kraj in s tem postane začasno
udeležen pri nekem dogodku. Henderson (v Sharpley, 2009, str. 18), kot primer tega
tipa navede obiskovanje tunelov Cu Chi v Vietnamu, o katerem pišeta tudi Lennon in
Foley (2000, str. 163), kjer imajo turisti možnost, da se splazijo v tunele, uporabijo
replike puške in za trenutek postanejo vojaki. Po drugi strani pa temačni turizem kot
integracija vključuje tudi najbolj temačne in intenzivne oblike temačnega turizma, v
sklopu katerih se turisti želijo vključiti v dejansko smrt, in sicer tako, da so priča nasilni
ali neprimerni smrti. Turisti, ki jih lahko označimo kot »najbolj temačne«, se za
potovanje lahko celo odločijo na osnovi pričakovanja smrti. Pri tem kot primer lahko
navedemo obiskovanje vojnih območij. Shrpley izpostavi tudi primere, ki se pojavljajo
v zadnjem času, in sicer potovanja neozdravljivo bolnih, ki se končajo z njihovo
evtanazijo. Primer slednega je uporaba uslug organizacije Dignitas v Švici, ki omogoča
legalno evtanazijo.
1.6.4 Temačni turizem kot klasifikacija
Omeniti je potrebno, da so potovanja že od nekdaj statusni simbol. Že če pogledamo
samo zgodovino turizma, vidimo, da je bil višji družbeni sloj ta, ki je v začetku potoval.
S potovanji so ljudje pridobivali na ugledu v družbi, prav tako kot tudi z vrednotenjem
potovalnih navad drugih. Shapley (2009, st. 18) piše, da se ugled v kontekstu temačnega
turizma lahko pridobi skozi potovanja v kraje, ki se smatrajo za turistu nevarne, ali pa se
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turist poslužuje nevarnih oblik potovanja. Seveda je bistvenega pomena pri pridobitvi
ugleda dejstvo, da turist potovanje preživi in lahko pove svojo zgodbo. Omeniti velja
tudi možnost, da turista bolj motivira status, ki bi si ga z obiskom nevarne ali temačne
destinacije pridobil, kot pa dejanska fascinacija nad smrtjo. Sharpley ta tip temačnega
turizma označi kot svetlejšega.
Seveda pa je obvezno poudariti, da se tako imenovana potrošnja katere koli temačne
destinacije lahko izvrši na različne načine, ki se razlikujejo od človeka do človeka. V
tem poglavju smo omenjali različne nianse temačnega turizma; od najbolj temačnega do
svetlejšega, zato je potrebna natančnejša obrazložitev. Pojem temačni turizem je
preširok in ne razkrije vseh plasti ponudbe, ki jo vključuje. Tudi Sharpley (2009, str. 20)
piše o odtenkih temačnega turizma in navaja, da lahko prepoznamo štiri odtenke. Po
Sharpleyu ločimo svetel turizem, povpraševanje po sivem turizmu, produkte sivega
turizma in črni turizem. V okviru svetlega turizma turisti, ki imajo minimalen ali
omejen interes za smrt, obiskujejo kraje, ki niso bili mišljeni kot turistična atrakcija. Pri
povpraševanju po tako imenovanem sivem turizmu gre za obiskovanje krajev, ki niso
bili načrtovani kot turistična atrakcija s strani turistov, ki so očarani nad smrtjo.
Ponudba sivega turizma vključuje kraje, ki so bili načrtno ustanovljeni za prikaz smrti,
in ki pritegnejo turiste, ki se zmerno zanimajo za smrt, vendar pri zanimanju ne gre za
prevladujoči interes. Zadnji odtenek, ki ga prepoznava Sharpley, je črni turizem, kjer
gre v bistvu za tako imenovan najčistejši temačni turizem, kjer se očaranost nad smrtjo
zadovolji z namensko ponudbo ali doživetji, ki so namenjeni zadovoljevanju te
fascinacije.
Spekter barvnega turizma najlažje ponazorimo s spodnjo sliko, ki je povzeta po Stoneu
(Stone, 2006, str. 151), in prikazuje lastnosti produktov temačnega turizma v okviru
ponudbe, ki se giblje od »najtemnejše do najsvetlejše«.
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Tabela 1: Spekter temačnega turizma, kot ga opredeli Stone (2006, st. 151)
Višji vpliv
politike in
ideologije
↑

Manjši vpliv
politike in
ideologije
↑
Prizorišča,
povezana s
smrtjo in
trpljenjem
↑

Prizorišča
smrti in
trpljenja
↑
Najbolj
temačno
↓
Usmerjenost
na
izobraževanje
↓
Osredotočenost
na zgodovino
↓
Interpretacija
produkta na
osnovi zaznane
avtentičnosti
↓
Avtentičnost
lokacije
↓
Krajša časovna
oddaljenost od
dogodka
↓
Ponudba
(nenamerna)
↓
Manj turistične
infrastrukture

Bolj
temačno

Temačno

Svetlo

Svetlejše

Najsvetlejše
↓
Usmerjenost
na zabavo
↓
Osredotočenost
na dediščino
↓
Interpretacija
produkta na
osnovi zaznane
neavtentičnosti
↓
Neavtentičnost
lokacije
↓
Daljša časovna
oddaljenost od
dogodka
↓
Ponudba
(namerno
ustvarjena)
↓
Več turistične
infrastrukture
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1.7 Motivi za obiskovanje temačnih destinacij
Motive označimo kot tiste psihološke pojave, ki spodbujajo človekovo obnašanje in ga
usmerjajo k ciljem, pišeta Musek in Pečjak (2001, str. 88-89). Motiv lahko opredelimo
tudi kot faktor, ki sproži, vodi in poveže človekovo vedenje, piše Iso-Ahola (v Getz in
Cheyne, 2010, str. 137). Delimo jih na primarne in sekundarne. Primarni motivi so tisti,
ki so nam vrojeni in so značilni tako za ljudi, kot za živali. Delimo jih na psihološke
motive in na potrebe, ki ko ključnega pomena za naše preživetje (Devesa Fernández,
Laguna García in Palacios Picos, 2012, str. 3). Sekundarni motivi so tisti, ki se jih
naučimo in se razlikujejo od posameznika do posameznika. Sekundarne motive pogosto
imenujemo tudi socialni motivi, ki jih pridobimo ali na podlagi izkušenj ali z vzgojo.
Motivi za turistična potovanja izvirajo iz človekovega življenjskega sloga, iz njegovih
prepričanj in izkušenj (Ambrož, 2005, str. 247). Mill in Morrison (v Ambrož, 2005, str.
247), obravnavata motiv kot pojav, ki nastane na osnovi posameznikove želje po
zadovoljitvi potrebe, ki je je mogoče niti ne zaveda in jo je prvo potrebno prevesti v
željo. Ljudje čutijo potrebo po potovanju iz različnih razlogov; zaradi želje po pobegu iz
vsakdanjega, utrujajočega okolja, želje po sprostitvi napetosti. Ryan (v Ambrož 2005,
str. 247-248), na osnovi predhodnih raziskav različnih avtorjev, združi osrednje motive
turistov in jih deli na privlačnostne in potisne. Pod privlačnostne motive se uvrščajo
socialna interakcija z drugimi ljudmi, iskanje seksualnih priložnosti, prestiž,
izobraževanje, izpolnitev želja, nakupovanje in samo-izpolnitev. Med potisne motive pa
uvrsti beg iz stresnega okolja, sprostitev, utrjevanje družinskih vezi in igro. Ko se turist
odloča za potovanja, gre za kombinacijo tako privlačnostnih kot potisnih motivov.
Kombinacije motivov so različne in se spreminjajo na podlagi spremembe osebnostnih
in družbenih dejavnikov. Chadwick (v Ambrož, 2005, str. 248) motive razvrsti po
kategorijah, in sicer opredeli motive po zabavi, poslovne motive in druge motive. V
prvo kategorijo se uvrstijo kultura, obiskovanje prijateljev in sorodnikov, sprostitev in
aktivni športi, druga kategorija vključuje srečanja, poslovne sestanke in obiske ter
poslovno menjavo, tretja pa zajema izobraževanje, zdravje in potovanje.
Ambrož (2005, str. 48) piše, da na turistove motive vplivajo različni osebnostni faktorji
in družbeni faktorji, ki se prepletajo s konkretnimi okoliščinami. Na odločitve in
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obnašanje turista mnogokrat vplivajo osebnostni faktorji. Določene faktorje, ki so
značilni za vse družbe, je možno pripisati vsem turistom, kot primer Ambrož (2005, str.
248) navaja družbene razlike, ki so pri turistih pokazatelj neenakosti možnosti in
priložnosti. Pod tovrstne razlike uvrstimo razlike v izobrazbi, zaposlitvi, osebnem
dohodku. Omeniti je potrebno tudi faktor možnosti izbire. Turistova izbira je sicer
svobodna, vendar na njo vplivajo drugi dejavniki, kot so na primer zdravje, delo in
denar. Struktura motivov je različna od posameznika do posameznika in je povezana z
različnimi možnostmi in omejitvami možnosti.
Za obiskovanje temačnih krajev obstajajo različne kombinacije motivov. Kužnikova in
Grafenauerjeva (2015, str. 2) pišeta, da razlogi za potovanje na temačne destinacije
vključujejo radovednost, izobraževanje, krivdo preživetja, spomin, nostalgijo, empatijo
in grozo, in ob tem navajata, da so znanstvene raziskave o motivih obiskovalcev
temačnih krajev še vedno redke, kar pomeni, da je na področju raziskovanja še veliko
prostora za nadaljnje raziskave. Kelman in Doddsova (2009, str. 276) pišeta o potisnih
in privlačnostnih dejavnikih in navajata, da so prevladujoči potisni dejavniki zanimanje
za dediščino in zgodovino, kar vsebuje posameznikovo razumevanje lastne identitete,
krivda, pri čemer se vključuje tudi krivda tistih, ki so določeno katastrofo preživeli,
občutek sramu, ki vključuje pripadnost skupini, na katero se mogoče implicira vzrok za
nastanek katastrofe, iskanje novosti in nostalgija. Kot glavne privlačnostne dejavnike pa
navajata izobraževanje, spomin in sakraliziranje krajev, dogodkov in predmetov,
povezanih s katastrofo. Pri sakraliziranju krajev, dogodkov in predmetov je bistveno to,
da jih družba označi kot pomembne, kar privleče obiskovalce. Kot primer sakraliziranja
kraja Seaton (1999, str. 139) navaja Waterloo.
Dann (1998, str. 25-26) kot motiv za obiskovanje temačnih krajev navaja strah pred
prikaznimi, s čimer navaja, da tovrsten strah povezujemo s strahom otrok ob poslušanju
grozljivih pravljic, ob katerih otrok uživa v strahu pred različnimi fantazijskimi liki,
vendar strah ob prihodu mame izgine, ali pa ga v določnih primerih premaga otrok sam,
s čimer pridobi občutek zmagoslavja. V primeru temačnega turizma potegnemo
vzporednico z motivom strahu pred demoni na ta način, da o turistu razmišljamo kot o
otroku. Turist se začasno zlije z izkušnjo terorja, ki je kasneje prekinjena. Dann (1998,
str. 27) kot motiv za obiskovanje temačnih krajev navaja tudi iskanje novosti in novih
doživetij. Mnogo turistov namesto zanimanja za znane atrakcije vleče k odkrivanju
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nečesa novega, še neodkritega, nečesa, kar ne najde navedenega v katalogih in brošurah.
Zanimiva je Dannova opazka, da je motiv iskanja novosti, ki ga povezujemo s
hrepenenjem po novih doživetjih, tako star kot turizem sam. Kot sledeči motiv navaja
koprnenje po preteklosti oziroma iskanje nostalgije. Ljudje so dostikrat siti vsakdanjega
stresnega življenja, poleg tega jih obremenjuje strah pred prihodnostjo, zato hrepenijo
po preteklosti. Motiv nostalgije se odraža v potovanjih v kraje, ki predstavljajo
brezčasnost, in katerih prebivalci so predstavljeni, kot da pripadajo nekemu drugemu,
preteklemu času. Dann (1998, str. 28) to ponazori s primerom potovanj prebivalcev
razvitega sveta v države tretjega sveta, ki nekaterim ljudem iz urbanega okolja
predstavljajo idilo. Motiv nostalgije povezujemo z dediščino in odkrivanjem lastne
zgodovine, v okviru katerega se zanimamo za obdobja tako imenovane nekdanje slave.
Tovrstni motivi ženejo k obiskovanju lokacij zmag v bitkah, in muzejev, posvečenih
dediščini nekega naroda. Seveda pa ne smemo pozabiti omeniti, da imajo obdobja slave
tudi temačno stran, saj je v teh obdobjih prihajalo tudi do krvavih, nasilnih in umazanih
dogodkov. Celo človekova hudobnost je lahko motiv za obiskovanje temačnih
destinacij. Dann (1998, str. 29) to razloži z obstojem posameznikov ali celih družb, ki
so socializirane na tak način, da sprejemajo stvari, ki se drugim zdijo srhljive. Čeprav
ljudje niso rojeni zlobni, se pod vplivom družbe začnejo učiti, kako ponotranjiti
krvoločnost, kar Dann povezuje z moralo Stare zaveze; oko za oko, zob za zob. Od
motiva nostalgije se motiv hudobnosti razlikuje, ker se ne nanaša samo na preteklost,
ampak ima vpliv še na sedanjost. To nadalje razloži na primeru Myersovega (v Dann
1998, str. 29) komentiranja osem minut trajajoče usmrtitve Karle Faye Tucker, obsojene
zaradi dvakratnega umora, ki je med čakanjem na smrtno kazen postala verna in
popolnoma obžalovala strojeno dejanje. Myers ocenjuje, da med vernimi Američani, ne
samo da vlada veselje ob izvršitvi kazni, kot v primeru Tuckerjeve, ampak poskrbijo, da
sama smrt traja kar najdlje časa. Motiv hudobnosti se v temačnem turizmu kaže kot
izrabljanje nasilja za namene turistične industrije. Zanimiva je Dnnova razlaga o grozi
kot povračilu, kot je na primer prej opisan primer smrtni kazni Tuckerjeve, kot
povračilo za storjena umora, kjer opisuje tako imenovano manipulacijo s pravico (Dann,
1998, str. 30). Na ta način obrazloži obiskovanje krajev, povezanih z zloglasni zločinci,
kot sta na primer Bonnie in Clyde, ameriška kriminalca, ki so kljub temu, da jih je
dosegla roka pravice in sta umrla nasilne smrti, nekako uspeli pridobiti status ljudskih
junakov. Motiv, ki ga tukaj najdemo, je simpatiziranje z izobčenci, kot je na bil primer
Che Guevara. Kajti če se dogaja, da se izobčenec bori proti vsem pričakovanjem, se
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dogaja, da javnost želi, da ta oseba zmaga, čeprav to pomeni, da s tem obrne na glavo
obstoječi zakon in red, ki obstajata na nekem območju. Ta motiv dobro izkorišča
turistična industrija, ki postavlja spomenike zloglasnosti, ki jih Dann poimenuje
sekularni ekvivalenti svetišč.
Tudi v povezavi z motivom nostalgije je mogoče govoriti o manipulaciji. Medtem ko
nas nostalgija žene, da odkrivamo lastno zgodovino in dediščino, nas tako imenovana
»spremenjena« nostalgija žene, da obiščemo nek kraj, s katerim sta bili na primer v
preteklosti povezani beda in revščina, ki sta v prikazu turistične atrakcije odstranjeni.
Burner (v Dann, 1998, str. 30-31) to prikaže na primeru mesta New Salem, kjer je
zgodnja odrasla leta preživel nekdanji ameriški predsednik Abraham Lincoln. V mestu
je ustvarjena neke vrste avtentičnost, vendar je znano, da so bile razmere in življenjski
pogoji v Lincolnovem času precej drugačni. Mesto ima urejeno tudi turistično
infrastrukturo, kot so na primer klopce, restavracije in sanitarije. Gre za idealiziranje
neke skupnosti, vendar so iz nje odstranjeni umazanija, revščina in beda. Turiste
motivira nostalgija po odkrivanju zgodovine in dediščine, vendar so tovrstni kraji
priljubljeni tudi zato, ker znajo ljudje po takšnem obisku bolj ceniti udobje modernega
življenja, kot pa bi ga, če tovrstnega kraja ne bi obiskali. Kot motiv za obiskovanje
temačnih destinacij lahko navedemo tudi igranje z življenjem. Igranje z življenjem
Dann (1998, str. 31-32) povezuje z razliko med turistom in popotnikom. Medtem ko
turist na svojih potovanjih zahteva varnost, si popotnik izkušnje pridobiva preko
bolečine in se s tem povzpne nad običajnega turista. To lahko povežemo s
pridobivanjem ugleda v družbi, o katerem smo govorili pri temačnem turizmu kot
klasifikaciji, kajti hujše kot so izkušnje, pridobljene na potovanju, večji ugled uživa
oseba v družbi ob pripovedovanju o svojih doživetjih, in na ta način doseže določen
status. To lahko navežemo na Plogov model osebnosti, katerega skrajnosti predstavljajo
psihocentrični popotniki in alocentrični popotniki (Plog, v Tarlow, 2005, str. 53).
Medtem ko so psihocentriki boječi popotniki, ki iščejo udobje in zaščito, in dajejo
prednost varnosti pred izkušnjami, so alocentrični popotniki tisti, ki iščejo edinstvene
izkušnje. Prednost dajejo avanturam pred varnostjo in udobjem. Seveda pa je potrebno
nujno omeniti, da bolj alocentrični popotniki niso nujno obiskovalci temačnih
destinacij.
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Stone in Shrpley (2008, str. str. 576) pišeta, da Dannova kategorizacija motivov le-te
zelo na široko opisuje in jih lahko bolj povežemo s specifičnimi atrakcijami,
destinacijami ali dejavnostmi, kot pa z motivi posameznika, in ob tem navajata, da se
večina do sedaj obstoječe literature, ki obravnava temačni turizem, bolj osredotoča na
samo ponudbo, medtem ko bo potrebno motive in motivacijo, prisotno v temačnem
turizmu, šele podrobneje in sistematično raziskati.

1.8 Turistični produkt
Na podlagi opredelitev elementov in tipologije temačnega turizma lahko sklepamo, da
kot temačne opredelimo vse tiste zgodbe in kraje, ki jih lahko povežemo s katerim
izmed elementov temačnega turizma. V naslednjem poglavju se osredotočamo na tako
imenovane temačne kraje v občinah Brežice in Krško in v povezavi z njimi opisujemo
zgodbe, ki jih lahko opredelimo kot temačne in ki bi lahko bile osnova za poznejše
oblikovanje produkta temačnega turizma. Zaradi lažje predstave in kot osnovo za
nadaljnje raziskave je potrebno na kratko predstaviti, kaj sploh je turistični produkt in
katere so njegove lastnosti. V Enciklopediji turizma (v Jafari, 2000, str. 461) Smith
navaja, da je turistični proizvod domnevno vse, kar kupimo, ko smo zdoma. Z
marketinškega vidika je proizvod vse, kar lahko ponudimo na tržišču z namenom, da se
to kupi, uporabi in porabi ter s tem zadovolji določene potrebe ali želje. V kontekstu
turizma so najpogostejši tipi proizvoda storitve ali kraji, čeprav turisti uporabljajo tudi
fizične objekte, osebe, organizacije in ideje. Strokovnjaki za marketing gledajo na
turistični proizvod in storitve na splošno kot na zelo kompleksen pojav. Nekateri avtorji
predlagajo, da se proizvod sestoji iz številnih komponent in plasti. Eden izmed
predlogov je na primer, da se turistični proizvod sestoji iz dveh delov; dobrin ali storitev
in njihove simbolične vrednosti.
Veljković in Colarič-Jakše (2014, str. 49) z besedno zvezo turistični proizvod
pojasnjujeta in opisujeta pojem, ki je predmet menjave med ponudbo in
povpraševanjem na področju turizma. Čeprav je opredelitev turističnega proizvoda
predmet razprav med strokovnjaki, ostaja dejstvo, da je turistični proizvod del turistične
ponudbe. Glede na to, da se pojem proizvod po večini uporablja za materialne dobrine,
za katera je značilna fizična oblika in različne vidne lastnost, ga v turizmu uporabljamo
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za storitve, za katere pa je značilno, da nimajo videza ali materialne vsebine oziroma je
slednje zelo malo. Omenjena avtorja navajata Cooperja in ostale (v Veljković &
Colarič-Jakše, 2014, str. 49-50), ki turistični proizvod opredelijo kot vsebinsko
zaokroženo celoto posameznih primarnih in sekundarnih delov turistične ponudbe, ki je
namenjena različnim skupinam turistov. Oblikujejo ga lahko različni deležniki, kot so
na primer turistične agencije ali pa neposredni ponudniki, ki ga s pomočjo promocije
ponudijo na turističnem trgu. Za turistični produkt so značilne nesnovnost, neločljivost,
neobstojnost, neponovljivost, neprenosljivost in nezmožnost zalog.
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2 ZGODBE V TURIZMU
Zgodbe in kraje bomo v nadaljevanju predstavili v povezavi z elementi temačnega
turizma, ki ustrezajo določenemu tipu, ki smo jih opredelili v prvem poglavju. Ugotovili
bomo, ali kraji v sebi nosijo potencial za oblikovanje dobre zgodbe, ki bi tvorila osnovo
za kasnejšo zasnovo produkta temačnega turizma. Zgodbe v turizmu postajajo vse bolj
pomembne. Področje temačnega turizma pri tem ni nobena izjema. Na osnovi izbranih
temačnih zgodb in vezano na temačne kraje, je namreč mogoče oblikovati zanimiv
turistični produkt ali več različnih turističnih produktov, ki lahko vključujejo elemente
enega tipa temačnega turizma ali pa povezujejo elemente več različnih tipov temačnega
turizma. Naša raziskava vključuje odkrivanje temačnih krajev in zgodb, ki v sebi
skrivajo potenical za nadaljnje oblikovanje in razvoj turističnega produkta. Za namene
vseh nadalnjih raziskav, ki bi potencialno lahko vodile do oblikovanja novega
turističnega produkta, bomo na kratko opredelili kaj je zgodba, zgodbarjenje in zakaj
postaja pripovedovanje zgodb v turizmu v zadnjem času tako pomembno.
Kaj je zgodba? Pravijo, da je zgodba vozilo, ki nas ponese na očarljivo, dramatično
potovanje v kraje, kjer se srečamo z zadovoljstvom in izpolnitvijo (Johnson, 1995).
Človekov apetit po zgodbah je odsev naše potrebe po razumevanju vzorcev življenja-ne
gre samo za intelektualno vajo, ampak za osebno, čustveno izkušnjo (Smith 2015). Ko
najdemo še posebno dobro zgodbo, tako, ki je bolj »resnična« od življenja kot življenje
samo, ali resničnejša od življenja, kakršnega bi radi živeli, jo želimo podoživljati vedno
znova in znova. Sposobnost, da oblikujemo takšno zgodbo, ki popelje poslušalce do
takšnega stanja, je v samem središču umetnosti, ki jo imenujemo pripovedovanje zgodb
(Johnson, 1995).
Že od prazgodovine naprej igrajo zgodbe v človekovem življenju pomembno vlogo. Z
njihovo pomočjo so se iz roda v rod prenašale različne legende in miti, s čimer se je
posledično prenašalo tudi znanje, izkušnje in modrosti. V času, ko pisana beseda še ni
obstajala, so bile zgodbe orodje za ohranjanje dogodkov in čustev, povezanih z dogodki.
Različni avtorji se strinjajo, da je pripovedovanje zgodb starodavna umetnost in tisti, ki
so zgodbe pripovedovali, so veljali za pomembne osebnosti znotraj neke skupnosti,
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sama sposobnost pripovedovanja zgodb pa se je štela za cenjeno veščino (Agencija
SPIRIT, 2013).
Zgodbo lahko opredelimo kot nekaj, kar kdo pripoveduje o resničnih ali izmišljenih
dogodkih, ki so povezani v celoto ali pa je opredeljena kot krajše pripovedno delo, ki je
običajno v prozi (SSKJ, 2000). Lahko jo definiramo tudi kot sosledje med seboj bolj ali
manj povezanih dogodkov, ki se začne na enem koncu in konča na drugem, vmes pa ne
pride do bistvene prekinitve (Agencija SPIRIT, 2013). Zgodba je ureditev besed in
podob, ki poustvarjajo realistične like in dogodke. Od načina, kako pripovedovalec
opiše in uredi v zgodbi zajete dogodke, temo in ideje, je odvisno, ali pritegne pozornost
poslušalcev. Da obdrži njihovo pozornost, je dogajanje v zgodbi pogosto predstavljeno
tako, da se vrti okrog zadovoljevanja določenih človekovih potreb; na primer, da se
počuti ljubljenega, da ima nadzor nad svojim življenjem in usodo, da se lahko maščuje
za krivice, premaga ovire, odkrije in razume smisel in namen življenja. Da nagradi
pozornost publike, pripovedovalec uredi elemente zgodbe na način, s katerim odgovori
na vprašanja, ki so v zgodbi zastavljena, piše Johnson (1995).

S pojmom zgodba je tesno povezan tudi pojem naracija oziroma pripoved ali
pripovedovanje. Gre za pojma, katerih pomen je lahko enak ali pa različen; odvisno od
avtorjev, ki ju opredeljujejo (Agencija SPIRIT, 2013). V naši nalogi se sklicujemo na
stališče, ki je zavzeto v Priročniku za razvoj zgodb za potrebe oblikovanja in trženja
turističnih produktov in destinacij (Agencija SPIRIT, 2013), da sta zgodba in naracija
sinonima. V nadaljevanju uporabljamo pojem zgodba in se v natančnejšo opredelitev in
razlike med pojmoma na tem mestu ne spuščamo.

2.1 Elementi zgodbe
Tistega, kar naredi določeno zgodbo dobro, ni enostavno opredeliti. Pri opredeljevanju
nam lahko pomaga razumevanje strukture zgodbe in elementov, ki jih le-ta mora
vsebovati. Agencija SPIRIT (2013) ključne elemente zgodbe povzema po knjigi
Storytelling-Branding in Practice, katere avtorji so Fog, Budtz, Munch in Blanchette.
Ključni elementi, ki torej tvorijo bistvo pripovedovanja zgodb so:


sporočilo,
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konflikt,



liki,



potek zgodbe.

Sporočilo v zgodbi je bistveno, saj brez njega nimamo razloga za zgodbo. Pomembno
je, da ga jasno opredelimo. Vsaka zgodba mora imeti tudi osrednje sporočilo, katero
predstavlja moralna ali ideološka trditev, ki deluje kot osrednja tema skozi zgodbo. Kar
se tiče števila sporočil, ki naj bi jih posamezna zgodba vsebovala, je pomembno, da
vsebuje le enega; v primeru, če jih ima več, moramo vzpostaviti prioritete.
Konflikt je nujen, da zgodba ni predvidljiva in/ali dolgočasna in ga lahko razumemo kot
pogonsko silo zgodbe, kajti lahko rečemo, da brez konflikta ne moremo imeti dobre
zgodbe, ki bi pritegnile poslušalce. Odgovore na to, zakaj je konflikt v zgodbi tako
pomemben, najdemo v človekovi naravi, saj ljudje podzavestno iščemo ravnovesje in
harmonijo v življenju in če se znajdemo v neravnovesju, iščemo način, kako si ga zopet
povrnemo. Večji kot je konflikt, bolj dramatična je zgodba. Pripovedovalci zgodb svoja
sporočila prenašajo skozi konflikt in njegov razplet. Konflikt vodi do vrhunca zgodbe,
preobrata, razrešitve in na koncu do zaključka. Če je zgodba dobra, se vedno osredotoča
na boj za ohranitev harmonije ali za ponovno vzpostavitev le-te. Konflikt ni nekaj
negativnega, temveč gre za način, katerega uporabi pripovedovalec, da skozi njega
komunicira svoje dojemanje dobrega in slabega (Agencija SPIRIT, 2013).
Naslednji element zgodbe so liki ali karakterji. Liki morajo biti močni in vzajemno
vplivati drug na drugega. Običajno se zgodba prične z glavnim junakom oziroma
osrednjim likom; imenujemo ga tudi protagonist, ki želi doseči določen cilj. Za osrednji
lik je značilno, da ima posebne sposobnosti, karakteristike, kot sta na primer pogum in
iznajdljivost, lahko celo poseduje neko posebno orožje (Ruger, b.l.), vendar se na
njegovi poti do cilja pojavljajo različne težave, ki jih mora premagati in izzivi, s
katerimi se mora soočiti (Ruger, b. l.). Omeniti moramo še pojav glavnega nasprotnika,
ki ga lahko poimenujemo tudi s pojmom sovražnik ali antagonist. Glavni junak in
glavni nasprotnik sta soodvisna drug od drugega. Za poslušalce sta pomembna, da se
lahko z njima identificirajo. Ljudje smo naklonjeni glavnemu karakterju, naklonjenost
pa krepimo ravno skozi njegov odnos z glavnim antagonistom. Cilji obeh se morajo
razlikovati, da ima zgodba dober konflikt. Ko pride do rešitve osrednjega konflikta,
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dobimo osnovo za sporočilo, ki ga zgodba nosi v sebi. Poleg glavnega junaka in
njegovega nasprotnik, poznamo še druge like, med katerimi je pomembno izpostaviti
občinstvo, ki se prav tako smatra za zelo pomemben karakter v zgodbi. Za občinstvo je
bistvenega pomena, da se tako z zgodbo, kot s karakterji poveže ter se s slednjimi tudi
identificira. Zaradi tega je velikega pomena pri razvoju zgodbe, da mislimo na to, kdo je
naša ciljna publika.
Osnovni element zgodbe predstavlja tudi potek le-te. Običajno jo razdelimo na tri dele,
in sicer začetek, sredino in konec. Zgodbo moramo prvo postaviti, čemur sledi
sprememba, s katero ustavimo konflikt in postavimo parametre za preostanek zgodbe
(Agencija SPIRIT, 2013). Začetek v zgodbi je tisti, ki pritegne pozornost publike. V
nadaljevanju sledi potenciranje oziroma razvoj konflikta, in sicer do te mere, da
povratek več ni mogoč. Za glavnega junaka je to čas, ko sprejme bistveno odločitev, ki
ima vpliv na izid. Stopnjevanje konflikta in odločitev glavnega junaka sta tista, ki
pripeljeta zgodbo do vrhunca. Običajno se v vrhuncu zgodbe junak sreča z
nasprotnikom. Sledi zaključek, ki je običajno pozitiven; porušena harmonija je ponovno
vzpostavljena. Seveda pa ni nujno, da je zaključek pozitiven, saj se lahko zgodi, da je
drugačen, kar preseneti občinstvo.
V nekaterih zgodbah najdemo tudi element presenečenja, ki v njih podkrepi zaključek in
da dodatno moč nauku zgodbe. Dobre zgodbe se ne zgodijo kar same od sebe. Ruger (b.
l. ) pravi, da se publika z našo zgodbo poveže šele takrat, ko se vsi njeni elementi
prelijejo drug v drugega in se poenotijo.
Ljudje imajo radi dobre zgodbe. Te so razlog, da ostajamo budni dolgo v noč, da do
konca preberemo knjigo ali pogledamo film. Le malo kaj nas potegne vase tako, kot
dobra zgodba (Walker, b.l.). Ima moč (Smith, 2015). Lahko doseže marsikaj; nas
navduši, zabava, uči, požene v akcijo, nam da energijo (Agencija SPIRIT, 2013), nas
izzove, navdihne, motivira… (Smith, 2015). Če je zgodba dobra, se prebije na površje v
morju informacij. Pomembno je tudi poudariti, da so zgodbe zelo dinamične in kot take
nosijo v sebi potencial, da z njimi vizualiziramo to, kar hočemo sporočiti (Agencija
SPIRIT, 2013).

47

Pripovedovanje zgodb, za katerega uporabljamo pojem zgodbarjenje, ki izhaja iz
angleške besede storytelling, postaja čedalje pomembnejše orodje managementa pri
doseganju različnih ciljev. Zgodbarjenje je eden izmed načinov, kako na način, ki je
močno nabit s čustvi, posredujemo sporočilo o izdelku, storitvi ali destinaciji (Agencija
SPIRIT, 2013). Ameriška pesnica in borka za človekove pravice Maya Angelou je
nekoč zapisala, da bodo ljudje pozabili, kar smo rekli, da bodo pozabili, kar smo
naredili, nikoli pa ne bodo pozabili, kakšna občutke smo v njih vzbudili (Angelou, b.l.).
Temačne zgodbe in kraje v nadaljevanju predstavljamo v povezavi z elementi
temačnega turizma, ki ustrezajo določenemu tipu, ki smo jih opredelili v prvem
poglavju, in hkrati ugotavljamo, ali v sebi nosijo potencial za oblikovanje dobre zgodbe,
ki bi tvorila osnovo za kasnejšo zasnovo produkta temačnega turizma. Ugotavljamo, da
bi bilo na osnovi izbranih temačnih zgodb v povezavi s temačnimi kraji obeh občin
mogoče oblikovati turistični produkt oziroma več različnih turističnih produktov.
Turistični produkt oziroma produkti bi lahko združevali samo elemente enega tipa
temačnega turizma ali pa bi zaradi relativne majhnosti obeh občin, združevali elemente
več tipov temačnega turizma in jih povezali v smiselno celoto. Na primer grajske
legende, ki so paranormalno obarvane, bi bilo možno povezati z obiskom grajskih ječ in
določenih elementov pokopališkega turizma. Ker pa tako v gradu Brežice, kot tudi
gradu Rajhenburg v Brestanici najdemo zbirke, ki jih lahko opredelimo kot temačne, in
se nanašajo na čas druge svetovne vojne, bi bilo možno združiti prej navedeno še z
vojnim turizmom. Ob omembi vojnega turizma ne smemo zanemariti posledic vojne, ki
med drugim opažamo tudi v nepregledni množici beguncev, ki se umikajo iz vojnega
območja. Še ne dolgo nazaj sta se tudi v brežiški občini nahajala sprejemna centra za
begunce, in sicer v mestu Brežice in vasi Dobova. Omenjena centra na tem mestu
navajamo zato, ker ju prav tako lahko opredelimo kot temačni točki. V času trajanja
begunske krize je bilo namreč opaziti kar nekaj ljudi, ki so si za kraj svojega
popoldanskega sprehoda izbrali pot ob sprejemnem centru, kjer so ob ograji z varne
razdalje opazovali človeško bedo, kot tragično posledico vojne. Domačini se še danes
občasno srečajo z vprašanjem, kje je kraj, kjer so bili nastanjeni begunci.
Ker je območje občin, v katerih smo raziskovali temačno dediščino, bogato z različnimi
zgodbami, prav tako v njih obstaja množica elementov temačnega turizma, se bomo v
naši raziskavi osredotočili samo na nekatere zgodbe in kraje, ki ustrezajo kriterijem
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temačnega. Zaradi obsežnosti elementov, bi bilo v primeru dejanske zasnove produkta
temo potrebno še enkrat podrobneje proučiti in po potrebi dodati ter obdelati še kraje in
zgodbe, ki smo jih na tem mestu morda izpustili oziroma se osredotočiti na tiste, ki bi se
na osnovi predhodnih raziskav pokazali za najustreznejše.
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3 TEMAČNI KRAJI IN ZGODBE OBČIN BREŽICE IN
KRŠKO
Temeljno vprašanje naše raziskave je vprašanje temačnih krajev in zgodb na območju
občin Brežice in Krško; ali takšni kraji obstajajo in ali zgodbe, ki jih z njimi
povezujemo, lahko označimo za temačne. Pri pridobivanju zgodb in iskanju temačnih
krajev smo v samem začetku proučili obstoječe dokumentacijske vire, ki opisujejo kraje
in zgodbe, ki jih na podlagi predhodno obravnavanih elementov in tipologije temačnega
turizma lahko opredelimo kot temačne, nadalje pa smo v okviru terenskega dela
nekatere izmed predhodno identificiranih krajev tudi obiskali in obenem odkrivali z
njimi povezane zgodbe. S tehniko nestrukturiranega spraševanja, katerega Knežević in
Bizjak (2009, str. 112) opredelita kot način izvajanja spraševanja, ki temelji na nekaj
osnovnih vprašanjih, ki so najpomembnejša za celotno raziskavo, smo o določenih
krajih in zgodbah pridobili natančnejše opise, ki so jih podale intervjuvane osebe. Glede
na identificirane elemente temačnega turizma, smo v okviru terenskega dela iskali
osebe, ki bi po našem mnenju o določenem kraju ali zgodbi imeli zanimive podatke.
Izhodišče raziskave so bili muzeji, ki se nahajajo v občinah, ki so predmet naše
raziskave, nadalje pa smo, med drugim tudi upoštevajoč predloge prvotno izprašanih
ljudi, iskali še druge osebe, ki bi nam zaradi različnih razlogov, kot so na primer bivanje
v bližini »temačnega kraja« ali preživeto določeno zgodovinsko obdobje, lahko
posredovali koristne podatke. V nadaljevanju poglavja predstavljamo identificirane
temačne kraje in zgodbe ter jih povezujemo z predhodno opredeljenimi elementi in
tipologijo temačnega turizma. Za natančnejšo predstavitev smo uporabili podatke, ki
smo jih pridobili v okviru terenskega dela, in sicer z uporabo tehnike nestrukturiranega
intervjuja.

3.1 Elementi pokopališkega turizma v občini Brežice
Kot smo že v začetku opredelili, pokopališki turizem vključuje vodene oglede in obiske
pokopališč. Pokopališča so z vidika kulturne dediščine pomemben element naše
zgodovine in umetnosti in kot taka tudi turistične znamenitosti mest. V občinah Brežice
in Krško jih imamo kar nekaj. Zaradi velikega števila le-teh se bomo v naši raziskavi
osredotočili samo na nekatera izmed njih.
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Pokopališča so del zgodovine določene skupnosti; tako vaške kot tudi mestne. Ložar
Podlogarjeva (1999, str. 27) piše, da se pokopališča v kulturno-primerjalni perspektivi
kažejo kot prostor mrtvih, ki je različno urejen glede na družbene norme in verska
pravila posameznika in skupnosti. V Sloveniji je na podeželju največ pokopališč
urejenih okoli cerkva. Nahajajo se znotraj obzidja ali ograje, čeprav se dandanes
pokopališča širijo tudi zunaj obzidja, s čimer izgubljajo prvotno obliko, piše Ložar
Podlogarjeva (1999, str. 28) in nadaljuje, da so nekdanje, posebne razvrstitve grobov
bile estetsko lepše, kot danes, saj so nagrobniki krožno obrnjeni proti sakralnemu
objektu (cerkev ali znamenje), ki se nahaja v središču, posebno mesto imajo otroški
grobovi, posebno brezdomci in posebno mesto tisti ljudje (v večini primerov je šlo za
vojake), za katere se ni vedelo, kakšne vere oziroma narodnosti so.
Pokopališča so za turiste lahko zanimiva zaradi nagrobnih napisov ali spomenikov.
Oboji so pomembni elementi kulturne dediščine, saj pričajo o zgodovini naroda, žal pa
zanimivi spomeniki, unikatne izdelave izginjajo iz pokopališč. Nagrobni spomeniki so
bili nekoč preprosti leseni križi, kot piše Ložar Podlogarjeva (1999, str. 28), ki so jih
kasneje zamenjali litoželezni, danes pa prevladujejo kamniti spomeniki standardnih
oblik. Tako kot izginjajo unikatni nagrobniki, velja enako tudi za nagrobne napise,
predvsem različni verzi postajajo stvar preteklosti. Kot piše Feinig (1997, str. 7) stari
napisi zbledijo in se slabo vidijo ali pa so celo že nečitljivi, ker jih nihče ne obnavlja.
Izginjanje unikatnih spomenikov, na račun modernejših, je pojav, ki ga je na podlagi
terenskih raziskav zaznati tudi na pokopališčih v občinah, ki so predmet naše raziskave.
Kljub vsemu pa naša pokopališča še vedno skrivajo mnoge zanimivosti in pomembne
elemente kulturne dediščine. Izpostavljamo spomenik, ki se nahaja na brežiškem
pokopališču, ki je povezan s tragično nesrečo iz leta 1910, v kateri so življenje izgubile
tri relativno mlade osebe, ki se je zgodila na železniškem prehodu v Zakotu pri
Brežicah. Dva izmed njih sta bila mladoporočenca, poročena komaj nekaj dni. Do
nesreče je prišlo, ker oseba, ki bi morala poskrbeti, da se spustijo zapornice, ni bila
prisotna, zato so potniki, ki so potovali v kočiji, spregledali prihajajoči vlak, ki jih je
povozil. Posmrtne ostanke ponesrečenih je bilo po podatkih, pridobljenih s terenskim
raziskovanje, mogoče najti vse do Krškega. Ostanki umrlih so bili pobrani in pred
pogrebom so le-te v krsti sestavili skupaj in fotografirali (I. Počkar, osebna
komunikacija, 14.04.2016). Fotografiranje umrlih v devetnajstem stoletju in začetku
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dvajsetega ni bilo nič nenavadnega. Pred pokopom je predstavljalo pomemben del
pogrebnega rituala, piše Jernejškova (2012). Torej tudi v našem primeru samo
fotografiranje ne predstavlja posebnosti, temveč je posebna in srhljiva fotografija
tragično umrlih, ki so bili v nesreči razkosani in po smrti ponovno sestavljeni, saj se
danes nahaja na samem nagrobniku in priča o tragični izgubi treh mladih življenj.
Unikaten pa je tudi sam spomenik, ki izstopa med množico modernejših spomenikov v
okolici. Omenjena zgodba v sebi skriva še en element temačnega turizma, in sicer
prizorišče same nesreče, vendar samega kraja na tem mestu ne bomo posebej
obravnavali, saj danes na mestu nesreče o le-tej ne najdemo nobenih materialnih
dokazov.
V neposredni bližini omenjenega spomenika se nahaja še eden nagrobnik, ki bi se lahko
zdel zanimiv potencialnemu »temačnemu« turistu. Gre namreč za kamniti spomenik z
vstavljeno kamnito ploščo svetle barve, kot je opisano v Izpisu iz etnološke fototeke
Posavskega muzeja Brežice (I. Počkar, osebna komunikacija, 14.04.2016), ki je
postavljen v spomin zakonskemu paru Ivanšek, ki je bil leta 1933 v zgodnjih jutranjih
urah brutalno umorjen s sekiro v svoji hiši v gozdu Dobrova pri Brežicah. Morilec je v
hišo, ki je stala osamljena in ob stranski poti, kot je bilo leta 1933 zapisano v časopisu
Slovenski gospodar (1933, str. 4), vstopil pri zadnjih vratih, ki so bila zaprta le z leseno
kljuko. Iskal je denar, vendar ga ni našel. Iz hiše ni odnesel ničesar drugega. Spomenik
so postavili njuni otroci, ki so v času umora staršev živeli v Ameriki. Grob umorjenih
zakoncev pa je videti zapuščen. Zanimiv pa je tudi podatek, da je bil obred, ki ga je ob
pogrebu zakoncev Ivanšek opravil krajevni duhovnik, prvi obred v slovenskem jeziku v
tem kraju. Zapisano je, da se je duhovnik tekom celotnega obreda pritoževal nad
neustreznostjo slovenskega jezika za uporabo pri tovrstnih obredih. Povezano z
brežiškim pokopališčem navajamo še podatek, da so v preteklosti umrle otroke
pokopavali na posebnem delu pokopališča. Šlo je za kraj, ki se je nahajal na najslabši
strani pokopališča.
Vezano na pokopališki turizem v Brežicah se je med trajanjem naše raziskave odvil
zanimiv dogodek, povezan z obravnavano tematiko, in sicer sprehod in vodenje po
brežiškem pokopališču, ki je bil organiziran v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, območna enota Novo mesto, Posavskega muzeja Brežice in Občine Brežice.
Dogodek je udeležencem ponudil priložnost, da so se seznanili s kulturno dediščino, ki
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jo skriva brežiško pokopališče, in zanimivimi zgodbami, vezanimi na določene
nagrobne spomenike in nekdanje prebivalce mesta.
Slika 8: Spomenik umorjenih zakoncev Ivanšek

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 9: Spomenik umrlih v železniški nesreči

Vir: Nina Veble, 2016
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Slika 10: Zanimivi spomeniki starejšega datuma na brežiškem pokopališču

Vir: Nina Veble, 2016

Brežice so majhno mesto, ki si ga turist z lahko ogleda kar peš. Na sprehodu skozi
mesto ga spremljajo različne kulturno-arhitekturne posebnosti, ki jih na tem mestu ne
bomo obravnavali. V bližini brežiške gimnazije, v kateri je nekdaj bil frančiškanski
samostan, se nahaja pokopališče frančiškanov, ki pa ni označeno, kar pomeni, da turist
tega niti ne opazi, če s tem ni predhodno seznanjen. Frančiškani so v Brežicah bivali od
leta 1659, ko so prišli v mesto na povabilo brežiških meščanov, do leta 1941, ko so jih
Nemci izgnali, piše Zore (2013, str. 9). Zadnje počivališče frančiškanov se nahaja na
ozkem pasu vzdolž tako imenovane Deržičeve hiše. Na tem mestu je namreč nekoč stala
samostanska cerkev. Škofljanec (2013, str. 74) piše, da so številni pripadniki
frančiškanov našli svoje zadnje počivališče v dveh kriptah samostanske cerkve. Zanimiv
je tudi podatek, da so bili v kriptah poleg frančiškanov pokopani tudi nekateri odličnejši
meščani, piše Škofljanec (2013, str. 74). V primeru, da bi se kraj obravnaval v okviru
temačnega turizma, bi bilo potrebno pokopališče na nek način označiti. S tem pa bi bila
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kraju povrnjena tudi njegova pietetna vloga. Na tej točki je potencial, da se lokacijo
označi s spominskim obeležjem in okrog njega razvije zgodbo, povezano s frančiškani
in njihovo zgodovino.
Slika 11: Gimnazija Brežice, ki se nahaja na kraju nekdanjega samostana

Vir: Nina Veble, 2016

V samem centru mesta Brežice se je nekoč nahajalo pokopališče s prvotno cerkvijo sv.
Lovrenca, ki se danes nahaja na drugem mestu. Leta 1781 je reka Sava v veliki povodnji
izpodjedla rečni breg in odnesla del pokopališča, kar je bil povod za gradnjo nove
cerkve, ki stoji še danes (Župnija Brežice, b. l). Vendar pa pokopališča ob gradnji nove
cerkve niso prestavili, zato se je na tem mestu dogajalo, da so ljudje odkrivali posmrtne
ostanke. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bile v trgovinski izložbi človeške
lobanje, ki jih je nekdo našel in postavil na ogled, kot smo izvedeli v okviru terenskih
raziskav. Omeniti velja tudi drugo brežiško pokopališče, ki ga danes tudi več ni.
Nahajalo se je na območju sedanjega športnega stadiona. Po pripovedovanju pokojne
prebivalke Brežic, je Počkarjeva (1998, str. 308) zapisala, da so se na tem pokopališču
nahajali tudi grobovi padlih v prvi svetovni vojni, za katere so med vojno skrbeli šolarji.
Sredi pokopališča, ki ga je nekoč obdajala živa meja, je stala kapela. O nekoč urejenem
pokopališču danes ni nobenega sledu več.
V povezavi s samim mestom Brežice pa ne gre brez omembe popolnoma neoznačenega
grobišča, ki se nahaja na območju brežiškega parka. Mestni park, ki je bil v grajski lasti
do prve svetovne vojne in ga je zasnovala družina Attems v prvi polovici devetnajstega
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stoletja, je začel nastajati pod vplivom bližnjega parka v Mokricah, kar je razbrati iz
neformalne zasnove parka, ki se zgleduje po parkih angleškega krajinskega sloga
(Discoverbrezice.com, b. l.). Gre za čudovit park, ki je bil leta 2010 prenovljeni in v
katerem se lahko turist odpočije v senci starodavnih dreves. Vendar pa park skriva v
sebi mračno skrivnost, o kateri ljudje še danes ne govorijo radi. Na območju parka in v
okolici naj bi bilo namreč pokopanih več kot tisoč nemških vojnih ujetnikov, ki so bili
umorjeni po koncu druge svetovne vojne.
Takrat je v bivši Jugoslaviji ostalo več kot 200.000 ljudi nemške nacionalnosti, od
katerih so nekateri na tem območju bivali že od sedemnajstega stoletja naprej in so bili
potomci naseljencev, ki so se naselili na rodovitnem območju ob Donavi, ki so postali
ujetniki novega komunističnega režima, piše Sunic (b. l.) in navaja, da je med leti 1945
in 1950 pod novo komunistično vladavino umrlo približno 63,635 nemških civilistov
(moških, žensk in otrok), kar predstavlja približno 18 odstotkov nemške civilne
populacije, ki je takrat bivala v novi Jugoslaviji. Večina jih je umrla od izčrpanosti
zaradi suženjskega dela, ki so mu bili podvrženi, ali pa je smrt prišla kot posledica
bolezni in podhranjenosti.
Na območju Brežic naj bi bilo ubitih približno 1700 vojnih ujetnikov, piše Sunic, v
povezavi z vojno pogojenimi pomori, tudi lokalnih ljudi, pa je potrebno omeniti še
nekdanji zapor v Brežicah, ki se je nahajal za stavbo nekdanje pošte. Počkarjeva (1998,
str. 314) po pripovedovanju pokojne prebivalke Brežic, opisuje žalost in grozo, ki jo je
le-ta doživljala, ko je skozi podstrešno okno, ki je gledalo na nekdanji zapor, videla
kako domačini mučijo ujetnike, med katerimi so bili tudi lokalni prebivalci. O
nekdanjem zaporu danes priča samo risana slika zapornika, ki gleda skozi rešetke
zapora. Omenjenega zapora ne obravnavamo posebej kot del zaporniškega turizma, saj
v tem primeru ne moremo govoriti o zaporniškem turizmu, kot je le-ta predhodno
opredeljen v poglavju o tipologiji temačnega turizma, ampak ga vsekakor velja omeniti
v povezavi s pokopališkim turizmom in grobiščem vojnih ujetnikov.
O krutih pobojih in zadnjem počivališču umorjenih pa danes v parku ni niti najmanjšega
sledu. O nečem tragičnem priča le svečka, ki se občasno skrivnostno pojavi v parku.
Čeprav je v povezavi z zgodovino druge svetovne vojne večinoma govora o ostrem in
polemičnem razlikovanju med »grdimi« fašisti, ki so izgubili vojno in »dobrimi« anti56

fašisti, ki so zmagali, kot piše Sunic (b. l.) in je le malo strokovnjakov, ki so pripravljeni
proučiti sivo območje med tako imenovanim dobrim in slabim, gre v vsakem primeru za
kruto umorjene ljudi, katerim v spomin ni postavljena niti najmanjša spominska
ploščica. Če bi zgodba o povojnih pobojih kdaj dobila mesto v temačnem turizmu na
območju Brežic, bi bilo skoraj njuna postavitev kakšnega obeležja. Ne glede na to,
kakšne nacionalnosti so bili umorjeni, gre vseeno za človeška bitja in omenjeni poboji
in dogajanja v zvezi z vojnimi ujetniki, so nezaslišani in kljub predhodnemu dogajanju
v času vojne, so dober pokazatelj, da človeška krutost ne pozna meja. Če se turist samo
za trenutek ustavi in poskuša podoživeti minule dogodke in se zamisliti nad storjenim
nasiljem, prečudovitega mestnega parka več ne more gledati na enak način.
V mestu Brežice obstaja poleg grobišča v parku, še eno neoznačeno množično grobišče.
Gre za kraj, na katerem je pokopanih približno 3500 pruskih vojakov, piše Počkarjeva
(1998, str. 310), po pripovedovanju danes pokojne prebivalke Brežic. Hrib, ki so ga
nekoč imenovali Projsnhigl, se razteza med nekdanjo tovarno pohištva in glavno cesto,
v njegovi neposredni bližini pa je sedanje brežiško pokopališče, je danes v zimskem
času priljubljeno sankališče okoliških otrok. O grobišču pruskih vojakov beremo tudi v
Krajevnem leksikonu dravske banovine (1937, str. 85), kjer je navedeno, da gre za
vojne ujetnike, ki so umrli za posledicami griže. Na lokaciji ni z ničemer označeno, da
gre za grobišče, kar bi bilo v primeru omenjanja kraja v povezavi s temačnim turizmom,
skorajda nujno. Poleg informiranja turista, pa bi se z označbo kraju povrnila pietetna
vloga.
Slika 12: »Projsnhigl« - danes priljubljeno sankališče okoliških otrok

Vir: Nina Veble, 2016
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Slika 13: Lokacija nekdanjega zapora v Brežicah

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 14: Brežiški park, ki skriva temačno skrivnost

Vir: Nina Veble, 2016

Neoznačena in prikrita grobišča, vezana na žrtve vojnega nasilja iz časa druge svetovne
vojne, se domnevno nahajajo tudi v okolici vasi Mostec in Dobova, ki ležita na območju
občine Brežice. Ferenc piše (2004, str. 131), da grobišča glede na kraje, ki so bili
izbrani za izvrševanje usmrtitev, razdelimo v štiri skupine, in sicer kraška brezna,
rudniške jaške, vanje uvrščamo tudi zaklonišča, protitankovske in strelske jarke ter
običajne jame, ki jih je bilo za namene usmrtitev potrebno izkopati. Ferenc v
nadaljevanju (2004, str. 133), piše, da je znan protitankovski jarek, ki je prečkal polje
med reko Savo in cesto, ki vodi proti Dobovi. Grobišče, ki se nahaja na privatni posesti
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in ki se ga je v preteklosti kar nekajkrat iskalo, je leta 2010 odkril Marko Štrovs,
nekdanji vodja službe za vojna grobišča, ki je zaradi svojih raziskav in posledično
sporov s tožilstvom in policijo ostal brez zaposlitve (RTV SLO, 18.06.2016). Štrovs
piše (2014, str. 64), da naj bi bilo po nemških podatkih tukaj pokopanih vsaj 2.000
vojakov divizije imenovane Prinz Eugen, v kateri so bili po večini Banatski Nemci.
Posmrtni ostanki pripadnikov omenjene divizije naj bi se nahajali tudi v že prej
omenjenem brežiškem parku, piše Kern (1964, str. 240). Natančnega števila pokopanih
v protitankovskem jarku ne poznamo, vendar Štrovs navaja, da naj bi bilo v grobišču
vsega skupaj približno 3.350 žrtev. (2014, str. 115), za katere ni mogoče ugotoviti
individualne ali skupinske identitete žrtve in nadaljuje, da je bilo pri raziskavah odkrito
samo to, da so bile žrtve ubite v stanju, ko se niso bile več sposobne braniti, saj so imele
roke zvezane na hrbtu in kot take prepuščene na milost in nemilost svojim morilcem.
Grobišče med Mostecem in Dobovo je bilo in je še vedno neurejeno. Sicer je označeno
s tablico, vendar je le-ta prerasla s plevelom in je ni moč z lahkoto opaziti. Štrovs
navaja (2014, str. 116), da bi bilo v primeru, če bi se grobišče uredilo na samem kraju,
kjer je bilo najdeno, nujno, da se prekoplje vsaj tiste posmrtne ostanke, ki se nahajajo v
delu tankovskega jarka na desni strani protipoplavnega nasipa ob reki Savi, saj gre za
poplavno območje, kar pomeni, da na njem ni mogoče urediti in vzdrževati vojnega
grobišča. Štrovs tudi navaja podatke, da bo območje trajno poplavljeno po izgradnji
hidroelektrarne Mokrice in meni, da bi bilo v tem primeru potrebno posmrtne ostanke
žrtev pokopati v skupno grobišče, ki bi se ga lahko uredilo vzporedno z grobiščem, ki se
nahaja na levi strani protipoplavnega nasipa. Tudi na tej točki moramo torej poudariti,
da bi bilo potrebno lokacijo primerno označiti in urediti ter v primeru razvoja produkta
temačnega turizma raziskati tako mnenje lastnikov njive, na kateri se grobišče nahaja,
kot tudi sosednjih parcel, saj je možno, da bi turisti povzročili škodo na pridelkih, ki
rastejo na omenjenih parcelah.
Ob obiskovanju pokopališč lahko »temačnega« turista pritegne dejstvo, da so na večini
pokopališč, na katerih se nahajajo cerkve, neoznačeni grobovi, v katere so včasih
pokopavali nekrščene otroke, reveže, samomorilce in različne nepridiprave. Taki
grobovi se nahajajo na najbolj neuglednih delih pokopališč, ki so običajno za cerkvami,
s terenskimi raziskavami pa smo prišli tudi do podatka, da so zgoraj omenjene
pokopavali tudi izven cerkvenega obzidja v tako imenovano neposvečeno zemljo. Na
primer na pokopališču v vasi Jesenice na Dolenjskem so danes na tem območju njive; o
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grobovih ni nobenega sledu več (O. Veble, osebna komunikacija, 10.07.2016).
Izginjanje grobov kaže na človeško minljivost in dejstvo, s kakšno lahkoto s časom
utonemo v pozabo in se razblinimo v nič.

3.2 Elementi pokopališkega turizma v občini Krško
Tudi v občini Krško lahko turist obišče množico pokopališč. Poleg pokopališč velja
izpostaviti še dva zanimiva mavzoleja. Prvi je Hočevarjev mavzolej,ki se nahaja v
krškem mestnem parku, v katerem je bilo nekoč pokopališče s cerkvijo, ki stoji še
danes. V mavzoleju, osmero kotni novogotski kapeli s piramidno streho, sta pokopana
dobrotnika Krškega, Josipina in Martin Hočevar, ki sta svoj denar namenila v različne
dobrodelne namene (Vistikrško.com, 20.06.2016). Del mestnega parka je poimenovan
Gaj zaslužnih meščanov, kjer tudi grobove literatov Ivana Lapajneta, ki je znan tudi kot
ravnatelj prve meščanske šole v Krškem, in Janeza Mencingerja, ki je svoj nagrobni
napis za časa življenja sestavil kar sam. Drugi mavzolej, ki bi utegnil zanimati
»temačnega« turista pa je mavzolej pesnika in politika grofa Antona Auersperga Anastazija Grüna, ki se nahaja v bližini danes žalostno propadajočega gradu Šrajbarski
Turn, do katerega med drugimi vodi tudi pot, ki se prične ob potoku Žlapovec, kjer je
bilo nekdanje morišče za obsojene v čarovniških procesih. Vezano na vojno in prikrita
vojna grobišča je potrebno omeniti, da tudi v občini Krško najdemo prikrita grobišča iz
obdobja druge svetovne vojne. V samem mestu Krško se nahaja grobišče v zaklonišču,
ki je locirano v bregu nasprotno od stavbe občine Krško in kjer naj bi bilo po podatkih
spletne strani Geopedia.si. v opuščenem zaklonišču usmrčenih več kot 100 civilistov
hrvaške narodnosti. V Brestanici najdemo prikrito grobišče na območju Hafnarjevega
grebena ob potoku Suhadol, kjer naj bi se nahajali posmrtni ostanki približno 186 do
174 hrvaških in srbskih vojakov ter 20 do 30 slovenskih civilistov. Grobišča pa najdemo
tudi v vaseh Stari grad in Mrtvice. Ob cesti v vasi Stari Grad, ki se nahaja pred Krškim,
pa naj bi se nahajalo grobišče hrvaških beguncev iz časa po koncu druge svetovne
vojne. V Mrtvicah, kje naj bi bilo umorjenih več kot sto civilistov, ustašev in hrvaških
domobrancev, navaja spletna stran Geopedia.si (b. l.), pa lokacija grobišča ni natančno
določena; nahaja pa se deloma v gozdu in delno na travniku.
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Slika 15: Mavzolej Josipine in Martina Hočevarja

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 16: Grob Ivana Lapajneta

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 17: Grob Janeza Mencingerja

Vir: Nina Veble, 2016
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»Temačnega« turista pa bi v povezavi z elementi pokopališkega turizma najverjetneje
pritegnila sama temačna zgodovina stavbe Mestnega muzeja Krško, saj se je v njej
nekdaj nahajala hiralnica za ostarele, revne in obnemogle, ki so jih pokopavali na staro
pokopališče, ki je bilo do konca druge svetovne vojne na območju današnjega mestnega
parka (S. Stipič, osebna komunikacija, 14.07.2016). Ko so pokopališče prestavili, so
nekatere grobove prestavili na novo območje, nekaj so jih prekopali, nekateri pa so
ostali na stari lokaciji; med njimi tudi grobova Ivana Lapajneta in Janeza Mencingerja.
Še starejše pokopališče pa se je včasih nahajalo ob cerkvi sv. Janeza Evangelista, ki
stoji ob muzeju. S cerkvijo je povezana še ena zanimiva skrivnost. Po pripovedovanju
obiskovalca muzeja naj bi bil v kripti omenjene cerkve pokopan Janez Vajkard
Valvasor, katerega zadnje počivališče še danes ni znano, med tem ko je drugi
obiskovalec omenil, da se danes po Valvasorjevem grobu vozijo avtomobili, kar
nakazuje na možnost, da je bil pokopan v okolici cerkve. Glede na to, da gre za tako
znano osebo, je nenavadno, da njegovo zadnje počivališče ostaja skrivnost. Omeniti pa
velja tudi kužno znamenje v bližini. Na območju Krškega je kuga pomorila večje število
ljudi in ko je bila končno premagana, so meščani leta 1646 postavili cerkev sv. Rozalije,
ki je že sama po sebi zanimiva in vredna ogleda zaradi kasetnega lesenega stropa in si jo
je mogoče ogledati po dogovoru s krškim duhovnikom.
Slika 18: Kužno znamenje

Vir: Nina Veble, 2016
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Nekaj minut vožnje iz Krškega leži kraj Brestanica. Za turiste je zanimiva zaradi svoje
bogate zgodovine in čudovitega, nedavno obnovljenega, gradu Rajhenburg, v katerem
se danes nahajajo razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije in ki so za “temačnega«
turista zanimive iz različnih razlogov. V gradu so na ogled temačne zbirke, vezane na
vojno obdobje in izgnance, kar podrobneje predstavljamo v poglavju o temačnih
muzejskih zbirkah, ogledamo si lahko nekdanje zapore ali pa prisluhnemo legendi o
bratih, ki sta bila za časa življenja smrtna sovražnika, medsebojno sovraštvo pa se je
nadaljevalo še po njuni smrti. V neposredni bližini gradu (približno 100 metrov od
gradu), kamor se lahko odpravimo kar peš, pa najdemo zanimiv element pokopališkega
turizma, in sicer samostansko pokopališče menihov trapistov, ki so v gradu živeli do
začetka druge svetovne vojne in so bili tudi v sklopu izgona izobražencev izgnani.
Trapisti so bili znani po izdelavi sira trapista, čokoladah in likerjih. O njihovem
življenju pa je v gradu na ogled stalna razstava. Grobovi menihov so označeni s
sodobnimi spomeniki, na tabli pri vhodu na pokopališče pa si lahko turist ogleda,
kakšen je bil videz pokopališča nekoč. Po drugi svetovni vojni, leta 1947, je bil red
menihov trapistov razpuščen, njihovo posestvo pa je prevzelo Ministrstvo za notranje
zadeve RS, ki je leta 1948 tukaj odprlo kazensko poboljševalni dom za ženske.
Pokopališče je bilo takrat porušeno in odstranjeno. Leta 1993, ko je bila odprta prva
razstava o menihih trapistih, ki jo je kasneje nadomestila razstava, ki je danes na ogled,,
se je prostor nekdanjega pokopališča spominsko obeležilo in uredilo okolico. V
povezavi s trapistovskim pokopališčem obstaja zanimiva zgodba; konec devetdesetih let
prejšnjega stoletja se je na tem območju odvijala vojaška vaja NATO-a. Na kraju
pokopališča so postavili šotore za eno izmed vojaških skupin. Ko je bila odgovorna
oseba seznanjena, da gre za lokacijo nekdanjega trapistovskega pokopališča, so šotore
nemudoma odstranili, kar priča o pomenu, »svetosti« in spoštljivosti do tovrstnih
krajev. Sicer pa je pokopališče vključeno v pohod, ki ga pod imenom Po poti trapistov
organizira turistično društvo Brestanica (I. Fürst, osebna komunikacija, 14.07.2016).
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Slika 19: Samostansko pokopališče

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 20: Tabla, ki prikazuje nekdanji videz pokopališča

Vir: Nina Veble, 2016

3.3 Grajske zgodbe in legende, kot osnova za razvoj temačnega
turizma
Gradovi so pomemben element v turizmu in še pomembnejši kot del človeške
zgodovine. Privlačijo ljudi z različnimi interesi; od ljubiteljev zgodovine, občudovalcev
mogočne grajske arhitekture, pa do nepoboljšljivih romantikov. Gradovi v sebi skrivajo
premnoge skrivnosti. Z njimi so povezane zanimive zgodbe in legende. V občinah, ki ju
raziskujemo v okviru naše raziskave, leži kar nekaj gradov. Nekateri so urejeni in
dostopni turistom, od nekaterih so ostale samo še ruševine, nekateri pa danes propadajo.
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V povezavi s temačnim turizmom lahko gradove, grajske zgodbe in legende
obravnavamo z vidika paranormalnega temačnega turizma, v povezavi s prizorišči bitk
in povezano z grajskimi ječami. Ob gradovih zasledimo tudi nekatere elemente
pokopališkega turizma, kot so grobovi nekdanjih graščakov, vendar na tem mestu ne
moremo govoriti o pokopališkem turizmu v pravem pomenu besede. Na tem mestu
bomo obravnavali grajske zgodbe in legende, za katere menimo, da so zanimive za
turiste in imajo potencial, da služijo kot osnova za oblikovanje turističnega produkta. V
tem poglavju bomo torej skupaj obravnavali elemente različnih tipov temačnega
turizma.
Gradove obdajajo različne zgodbe in legende, ki so mnogokrat krute in tragične in
posavski gradovi pri tem vsekakor niso nobena izjema. O človekovi okrutnosti priča
legenda iz Bizeljskega gradu, ki govori o hudobni graščakovi hčeri, ki si je vedno znova
izmišljala nove načine za mučenje tlačanov. Ko je slednjim nekega dne prekipelo, so
grajsko gospodično, ki je pod baldahinom sedela na konju, potegnili dol, jo zapregli
pred plug in s cunjo zamašili usta, piše Zorčeva (2009, str. 11). Zgodba se je tragično
končala, pa ne za krvoločno graščakinjo, temveč mlade fante, ki so jih grajski biriči
polovili in zaprli v ječo. Enega so celo živega zazidali. Vendar so se tlačani uprli,
napadli grad, ga razdejali in oropali ter istočasno osvobodili fante. Čeprav bi kdo utegnil
pomisliti, da gre za zgodbo s srečnim koncem, temu ni tako. Graščakinji in njenemu
očetu je uspelo pobegniti. Vrnila sta se z vojsko in dala zgraditi nov, še lepši grad.
Tlačane sta po tem še bolj izkoriščala. Posebnost gradu je danes v tem, da je naseljen,
saj v njem prebiva družina Klakočar, ki ima v delu gradu urejeno vinsko klet. Grad je
odprt za obiskovalce, v ospredju turistične ponudbe je degustacija vin, da bi se poleg
tega promovirali z uporabo grajskih zgodb in legend, ni zaslediti.
V povezavi s paranormalnim temačnim turizmom najbolj izstopa legenda, vezana na
grad Mokrice. Govori o grofici Barbari, ki je zaradi nesrečne ljubezni storila samomor.
Legenda govori, da se je stara topovska krogla, ki jo je obsedel grofičin duh, na god sv.
Barbare trikrat zakotalila okrog grajskega dvorišča, piše Brlić (1961, str. 56). V spomin
na nesrečno grofico danes najdemo spominsko ploščo, ki se nahaja v kapelici sv. Ane v
začetku grajskega parka. Zanimiva je tudi legenda o nastanku grajskega grba, v gradu
pa je na ogled tudi ječa, v kateri je bil za časa kmečkih uporov domnevno zaprt Matija
Gubec. Zgodovinarji to sicer zanikajo. Z grajskimi legendami se turist sicer lahko
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seznani na spletni strani Term Čatež, ki so danes lastnik gradu, v katerem se nahaja
luksuzni hotel, obdan z golf igriščem, ali pa na recepciji dobi brošuro, v kateri so
legende zapisane. Če ga zanima kaj več o legendah in zgodovini, bo na samem gradu
težko dobil več podatkov. Prav tako večini obiskovalcev Mokric ostaja skrito dejstvo,
da se pod kapelico Sv. Ane v grajskem parku skrivajo grobovi zadnjih fevdalnih
lastnikov Mokric, ki izhajajo iz rodbine Gagern, in sicer gre za ostanke štirih ljudi. Brlić
(1961, str. 66) kraj poimenuje Tiha dolina. Gre za miren, skrivnosten kotiček zemlje, ki
je danes žal popolnoma zanemarjen in z ničemer ni nakazano, da gre za grobove.
Gagerni so svoje mrtve pokopavali neposredno v zemljo in kraj pokopa označili samo z
enostavnimi lesenimi križi, brez kakršnih koli nagrobnih spomenikov. Včasih so bili
grobovi zasajeni s pisanim cvetjem. V prvi polovici prejšnjega stoletja se je v noči pred
dnevom mrtvih pojavila skrivnostna oseba, katere identiteta ni bila nikoli razkrita, ter
očistila in uredila grobove, okrasila lesene križe z jesenskim cvetjem, prižgala svečke in
zopet skrivnostno izginila v noč. Če bi želeli grobove predstaviti kot del temačnega
turizma, bi jih bilo najprej potrebno označiti in jim povrniti pietetno vlogo.
Slika 21: Kapelica Sv. Ane v mokriškem parku

Vir: Nina Veble, 2015

Slika 22: »Tiha dolina«- neoznačeno počivališče zadnjih fevdalnih lastnikov Mokric

Vir: Nina Veble, 2015
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Slika 23: Okno ječe, v kateri naj bi bil zaprt Matija Gubec

Vir: Nina Veble, 2015

Potencial za razvoj paranormalnega turizma se skriva tudi v Brestanici na nedavno
obnovljenem gradu Rajhenburg, saj naj bi v gradu strašila brata, ki sta bila za časa
življenja smrtna sovražnika. Zaradi prepirov se je eden izselil in si v dolini postavil nov
grad, imenovan Flisov grad, ki je danes v ruševinah, piše Zorčeva (2009, str. 130-131).
Brata sta se na prigovarjanje celjskega patriarha odločila, da se pobotata in s tem
namenom sta pripravila gostijo, na katero so bili povabljeni okoliški plemiči. Na
vrhuncu gostije je prvi brat drugemu ponudil kozarec vina in mu rekel, da naj spije, sam
pa bo pil iz njegovega, kar je drugi brat tudi storil in ugotovil, da je v vinu strup. Z
zadnjimi močmi je prijel za meč in zabodel prvega brata. Obstaja pa še ena različica
legende, ki je bila zapisana leta 1886 v Dolenjskih novicah (I. Počkar, osebna
komunikacija, 14.04.2016), po kateri naj bi brata drug drugega ustrelila skozi okno po
tem, ko naj bi oba v nekem trenutku pogledala vsak skozi svoje okno in zagledala drug
drugega. Njuno sovraštvo se tudi po smrti ni prenehalo. Lobanji obeh bratov sta bili
shranjeni v kapeli gradu Rajhenburg in še stoletja po njuni smrti je bilo v gradu slišati
šklepetanje lobanj, ki je ponazarjalo prepir med njima. Če pa je kdo lobanji ločil in eno
od njih prestavil na drugi prostor, sta bili zjutraj vedno skupaj. Čeprav se brata za časa
življenja nista prenesla, pa njuni lobanji po smrti kljub vsemu sovraštvu nista želeli biti
ločeni druga od druge.

3.4 Čarovniški procesi v Krškem, kot del čarovniškega turizma
O čarovnicah je pisal že Janez Vajkard Valvasor, saj naj bi celo sam nekaj časa verjel
vanje, vendar je to verovanje kasneje opustil (S. Stipič, osebna komunikacija,
14.07.2016). Proti koncu sedemnajstega. stoletja, predvsem pa v začetku osemnajstega,
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se je po Štajerski in Kranjski, ter na splošno po vsej srednji Evropi razširila vera v
čarovnice, piše Lapajne (1894, str. 37). V Krškem so od leta 1701 do vsaj 1714 v
presledkih potekali čarovniški procesi, piše Golec (2013, str. 118). Kako točno so
procesi potekali, ni pisnih virov. Ne ve se natančno, ali so pisni viri obstajali in bili
uničeni iz različnih vzrokov ali pa virov sploh ni bilo (S. Stipič, osebna komunikacija,
14.07.2016).

Vendar lahko sklepamo, da so potekali enako kot procesi po drugih slovenskih krajih.
Zaradi omenjenih procesov je mesto prišlo na slab glas, saj so po nekaterih podatkih
obsodili in sežgali od 20 do 30 ljudi, medtem ko nekateri viri navajajo še višjo številko,
in sicer naj bi bilo umorjenih celo 40 ljudi. Pred obtožbo čarovništva ni bil varen nihče.
Radovanovič (1997, str. 154) piše, da je bilo v času čarovniških procesov med ljudmi
močno razširjeno vraževerje in praznoverje. Posledično so ljudje krivce za različne
naravne nesreče ali kužne bolezni iskali med posebneži, ki so izstopali iz množice.
Večinoma je šlo za ljudi, ki so bili v mirnih časih zgolj predmet zanimanja ali pa so
ostalim s svojimi posebnimi znanji in veščinami celo koristili (na primer zeliščarke,
babice, vedeževalke), ko pa je prišlo do takšne ali drugačne nesreče, pa so začeli ljudje
njihove dejavnosti pripisovati hudiču, katerega so smatrali za vzrok vsega zla. Ne
smemo pa mimo dejstva, da so bili čarovniški procesi vir velikega zaslužka za večino
udeležencev, poleg tega so prinašali v mesta in trge nekaj novega in za ljudi
vznemirljivega, ovajanje čarovnic in čarovnikov je ljudem omogočalo, da se znebijo
sovražnikov ali pa zgolj neprijetnih sosedov, piše Radovanovič (1997, str. 156).
V Krškem so tako čarovništva obtožili tudi hčerke in žene meščanov in celo mestnih
svetnikov, piše Golec (2013, str. 118). Mnoge izmed obtoženih so med mučenjem kot
osebo, ki jih je zapeljala v čarovništvo, navajali Sidonijo Museger, ženo premožnega
gospoščinskega upravitelja v Podsredi, ki je bila v Krškem pri ljudeh pogosta izbira za
krstno botro. Poleg tega je bila tudi dobrotnica Cerkve. Najbolj znana krška »čarovnica«
je Uršula Jeriša (Juriša), ki se je najbolj zasidrala v kolektivni spomin ljudi, piše Golec
(2013, str. 118). Lapajne (1894, str. 38) piše, da naj bi bila Uršula, žena mestnega
svetnika Matija Juriše, ki je bila umorjena leta 1709, duševna voditeljica ali »mater
spiritualis« očetov kapucinov, ki so prebivali v krškem kapucinskem samostanu, katerih
kronika poroča tudi o čarovniških procesih v mestu. Po Uršulini smrti se je njen mož
ponovno poročil, zato se domneva, da mu je bila v napoto (S. Stipič, osebna
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komunikacija, 14.07.2016). Naj omenimo, da je bila nekaj let kasneje obsojena tudi
Uršulina hčerka, Marija Colnarčič. O Uršuli obstaja zgodba, piše Lapajne (1894, str.
39), da je večkrat patrom pošiljala hrano in to po obredni molitvi. Nekega dne jim je
poslala skledo z raki in ptiči. Eden izmed patrov je k obedu prišel pozneje kot ostali in
izvedel, da je skleda, ki jo je poslala Uršula, ostala pokrita na mizi. Ko je pater zmolil
svoj blagoslov in dvignil skledo, je v njej namesto rakov in ptičev našel žabe in
krastače. Uršula naj bi se smejala, ko so jo na poti na morišče peljali mimo
kapucinskega samostana, saj naj bi jo k smehu silil spomin na skrivanje za pečjo v
jedilnici samostana in to v času kosila in popoldanskega počitka.
Slika 24: Rekonstrukcija obleke, v kakršno so med procesom oblekli »čarovnico«, ki jo
najdemo v Mestnem muzeju Krško

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 25: Čarovniški pripomočki

Vir: Nina Veble, 2016
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Morišče za obsojene se je nahajalo ob potoku Žlapovec. Kraj groze in trpljenja je
preraslo rastlinje, o nekdanjem morišču danes ni več nobenih sledi, temveč potok
obdajajo pisane cvetlične grede in zelenjavni vrtovi okoliških prebivalcev. Ob potoku je
speljana pot, ki turista pripelje tudi do žalostno propadajočega, vendar kljub temu
izjemnega, gradu Šrajbarski turn.
Slika 26: Potok Žlapovec z okolico; nekdaj morišče, danes vrtovi

Vir: Nina Veble, 2016

Čarovniški procesi pa naj bi potekali tudi pri krškem gradu, vendar o tem ni dokazov.
Grad je kot utrdba najverjetneje nastal že v letu 895, vendar pa je bil že v Valvasorjevih
časih opuščen, s čimer je bil obsojen na propad. Danes gradu več ni; od njega so ostale
samo še ruševine. Kljub temu pa gre za čudovito razgledno točko. Potrebno je omeniti
še eno zanimivost, vezano na grad Krško, ki jo posredno lahko povežemo s
čarovništvom; celjski grof Friderik II naj bi tukaj umoril svojo soprogo Elizabeto, piše
Lapajne (1894, str. 20), čeprav obstaja verjetnost, da je bila Elizabeta umorjena na
krapinskem gradu na Hrvaškem. Grof Friderik II se za tem poročil s hrvaškim dekletom,
Veroniko Deseniško. Ker se njegov oče Herman s tem nikakor ni strinjal, jo je obtožil
čarovništva. Kot smo že omenili, je bil proces, ki je v Celju potekal proti Veroniki
Deseniški, prvi čarovniški proces pri nas. Kljub temu, da Veronika ni bila spoznana za
krivo, jo je grof Herman dal utopiti.
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Slika 27: Ruševine gradu v Krškem

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 28: Poizkus rekonstrukcije gradu Krško

Vir: Rok Kranjc, 2015

Danes se o krških čarovnicah lahko podučimo v Mestnem muzeju Krško, kjer je urejen
»čarovniški kotiček«, v katerem so med drugim na ogled rekonstrukcija obleke, v
kakšno so med čarovniškimi procesi oblekli tako imenovane čarovnice, in različni
čarovniški pripomočki, kot je na primer okostje netopirja. Izvemo pa tudi, kako se z
risanjem zvezdic, imenovanih more, ki so lahko pet krake, manj ali več krake (S. Stipič,
osebna komunikacija, 14.07.2016) zavarujemo pred zlimi uroki in čarovnijami. More so
ljudje risali tako na različne gospodarske objekte, kot so kašče in hlevi, kjer so varovale
pred čarovničinim zlim pogledom, kot tudi na otroške zibelke.
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Ker imajo danes v turizmu zgodbe veliko moč, velja na tem mestu omeniti še eno
zgodbo, vezano na krške čarovnice. Gre za neobjavljeno novelo Alojzija Borštnarja, ki
jo je osebju muzeja zaupal eden izmed obiskovalcev (S. Stipič, osebna komunikacija,
14.07.2016). Zgodba, ki najverjetneje ne bazira na resničnih dogodkih, govori o
zakonskem paru, ki je na manjši kmetiji živel v Tržišču (danes občina Sevnica). Žena je
bila povezana z mestom Krško, saj je krški gostilničarki Brigiti prodajala svoje pridelke.
Par je bil brez otrok. Nekega dne ju je obiskala ženska z majhnim otrokom, ki je
slednjega iz neznanega razloga pustila pri omenjenem paru, ki je otroka sprejel za
svojega in ga vzgajal. Po moževi smrti se je žena, da bi se izognila plačilu davka,
poročila s svojim posvojenim sinom. Nekaj časa sta lepo živela, vendar se je fant
zaljubil v sosedovo hčerko Polonco. Ker je bila ljubezen do nje zelo močna in mu je
zakonski stan onemogočal poroko z ljubljenim dekletom, se je odločil, da se bo znebil
svoje stare žene. To je storil tako, da jo je obtožil čarovništva. Ženo so odpeljali v Krško
v kapucinski samostan, ki se je takrat nahajal v mestu. Medtem ko je bila zaprta, je
morala prestati različne preizkušnje, saj so jo med zasliševanjem mučili. Gostilničarka
Brigita, ki ji je nesrečna žena predhodno prodajala svoje pridelke, in je v mestu očitno
imela velik vpliv, je s svojim posredovanjem komaj uspela doseči, da so ženo izpustili.
S tem jo je rešila pred smrtjo na goreči grmadi.. Njen mladi mož je v tem času živel s
svojo ljubljeno Polonco, vendar ga je zaradi ovadbe nesrečne žene močno pekla vest.
Nekega dne je odšel v Krško, se tam v eni izmed gostiln napil in pijan končal življenje v
reki Savi, ki teče skozi mesto. Obstajata dve varianti vzroka smrti; prva, da je storil
samomor, druga da so ga v reko vrgli meščani. Tudi Polonca je po pripovedi nesrečno
končala svoje življenje. Ostarela žena, ki se je s pomočjo gostilničarke uspela rešiti,
kljub obtožbi čarovništva, se je vrnila na svojo kmetijo. Po vrnitvi domov je rodila sina.
Ko je z njim hodila po opravkih v Krško in so ga ljudje videvali, so pripovedovali, da je
sumljivo podoben enemu izmed patrov, ki so prebivali v samostanu.

3.5 Uprizarjanje srednjeveških bitk in sodobnih viteških turnirjev
Uprizarjanje srednjeveških bitk in viteških turnirjev, ki se odvijajo v okviru različnih
srednjeveških dni ali srednjeveških festivalov, lahko po tipologiji temačnega turizma
uvrstimo med zabavno poučni turizem. Gre za vizualno zelo atraktivne dogodke, ki
pritegnejo k obisku množico ljudi različnih starosti. Ker pa gre tudi za uprizoritev
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dejanj, ki so se v preteklosti končala s smrtjo, le-ta seveda utegnejo pritegniti tudi
»temačne« turiste. Poleg zabave je na tovrstnih spektaklih prisotna izobraževalna nota,
saj imajo obiskovalci možnost podučiti se o različnih aspektih življenja določenega
zgodovinskega obdobja. Spoznajo zgodbe, običaje, kulinariko in vsakdanje opravke
davno minulih dni. S pomočjo različnih kulturno-umetniških društev, poznavalcev
zgodovine in drugih navdušencev, se nam naslika čudovita podoba pogumnih vitezov,
ki v pripravah na bitko, ki bo morda njihova zadnja, pregledujejo svoje orožje in se
urijo, grajske gospode, ki uživajo v bogati pojedini, in njihovih podložnikov, ki se
zbirajo na tržnici. V občinah Brežice in Krško imamo kar nekaj gradov, katerih
zgodovina v sebi skriva potencial za uprizoritev različnih dogodkov iz minulih dni. Na
gradu Rajhenburg v Brestanici se v poletnem času organizira srednjeveški dan, prav
tako je bilo tovrstne dogodke v preteklosti zaslediti tudi v Brežicah in Krškem, seveda
pa okolica gradov v sebi nosi še neizkoriščen potencial. Kot smo do sedaj že nekajkrat
omenili, bi bilo v primeru oblikovanja produkta temačnega turizma smiselno povezati
različne elemente le-tega, namesto da bi se osredotočili samo na elemente določenega
tipa temačnega turizma, druge pa pri tem zanemarili, ne glede na to da so vezani na isto
lokacijo. Tako lahko na tem mestu govorimo o povezovanju uprizarjanja srednjeveških
bitk, kot dela zabavno poučnega turizma, z grajskimi zgodbami in legendami, kot
elementi paranormalnega turizma. Seveda pa ne smemo pozabiti na elemente
pokopališkega turizma in temačne muzejske zbirke, ki jih je možno združiti v zanimivo
celoto, ki je lahko osnova za oblikovanje zgodbe. Na območju občin, ki smo jih
vključili v raziskavo, je v preteklosti prihajalo do več kmečkih uporov. Vezano na
Krško bi na tem mestu izpostavili hrvaško-slovenski kmečki upor iz leta 1573, saj se je
na območju današnjega mesta odvijala glavna bitka upora. Eden izmed vodij upora je
bil tudi Matija Gubec, katerega kip, ki ga je oblikoval kipar Tone Kralj, najdemo v
mestu, prav tako pa se po njem imenujejo tudi ulica, trg in športni stadion v mestu.
Dejanskih dokazov, da se je Gubec v času uporov nahajal v Krškem, nimamo, kljub
temu, da je bil eden izmed vodij upora, ki se je iz Donje Stubice na Hrvaškem, razširil
na slovensko ozemlje. Ko so uporniki prispeli do Krškega, natančneje do Vidma, so se z
meščani Krškega dogovorili, da jih z brodi pripeljejo čez Savo, kajti njihov namen je
bil, da bi pot nadaljevali vse do Metlike. Del upornikov se je pa pomikal po štajerski
strani za Savo do Rajhenburga in naprej proti Sevnici. Tisti, katerih cilj je bila Metlika,
so prišli do gradu Šrajbarski turn in nadaljevali proti Krškemu polju, kjer so se srečali s
plemiško vojsko, ki je premagala uporne kmete. Po zmagi so se poraženim kmetom
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izjemno kruto maščevali za njihovo upornost. Mnogo kmetov je med umikom pred
plemiči utonilo v Savi (S. Stipič, osebna komunikacija, 14.07.2016). Tematiko kmečkih
uporov podrobneje predstavi stalna zbirka Posavskega muzeja Brežice, ki se nahaja v
prostorih brežiškega gradu. Kot zanimivost velja omeniti, da je bil brežiški grad v času
kmečkih uporov iz leta 1515 požgan skupaj s samim mestom. Zbirka, ki je na ogled v
muzeju, med drugim vsebuje različna orožja iz tistega obdobja, kip Matije Gubca in
dokumentacijo, vezano na obdobje kmečkih uporov.
Slika 29: Napis iz stalne zbirke Posavskega muzeja Brežice

Vir: Nina Veble, 2016

Brežiški grad pa omenja tudi zgodba o vitezu Marku Sittichu iz Klisa, ki si je v času
kmečkih uporov s svojimi krutimi dejanji prislužil ime »pes Marko«, piše Zorčeva
(2009, str. 20-21). Po cesarjevem ukazu, da je potrebno skleniti premirje z upornimi
kmeti, je vitez Marko namreč s plemiči sklenil kupčijo in s pomočjo konjenikov zajel
petsto kmečkih žena in otrok, ki jih je prodal v hrvaškem primorju. S svojim dejanjem
je želel kmetom pokazati, kakšna usoda jih čaka v primeru upiranja plemstvu. Markovo
dejanje je bilo za kmete kaplja čez rob. Zbralo naj bi se jih skoraj deset tisoč, ki so
obkolili brežiški grad, kamor se je Marko zatekel s svojim bratom in drugimi. Glavni
cilj kmetov, ki je bil po vdoru v grad dosežen, je bilo zajetje osovraženega »psa
Marka«. Poleg njega so zajeli tudi njegovega brata, približno deset hrvaških plemičev in
približno petkrat toliko oboroženih hlapcev. Kmetje so maščevali svoje žene in otroke;
vse zajete so pobili. Glave umorjenih plemičev so nataknjene na kole odnesli s sabo v
nadaljevanju svojega zmagovitega pohoda. V Brežicah se nahaja tudi spomenik
kmečkim uporom (ki je hkrati tudi spomenik žrtvam druge svetovne vojne), ki je delo
kiparja Stojana Batiča.
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Slika 30: Spomenik kmečkim uporom in žrtvam druge svetovne vojne v Brežicah

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 31: Grad Šrajbarski turn

Vir: Nina Veble, 2016
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Slika 32: Uprizoritev srednjeveške bitke

Vir: Nina Veble, 2016

V obeh občinah, tako Brežic, kot tudi Krško, obstaja potencial za uprizarjanje
srednjeveških bitk. Kot smo že omenili, najdemo na tem območju kar nekaj gradov, ki
jih obdaja bogata zgodovina. Ker tovrstni dogodki zahtevajo kar nekaj prostora za
izvedbo, se kot trenutno prostorsko najverjetnejši možnosti ponujata okolica gradu
Bizeljsko in dvorca Raka (R. Kranjc, osebna komunikacija, 06.07.2016). Oba kraja sta
turistično zanimiva ne samo z vidika temačnega turizma, temveč tudi z vidika drugih
vrst turizma. Bizeljsko na primer je znano kot vinorodni okoliš in iz tega vidika
pomembno za vinogradniški turizem in turizem v zidanicah, znano pa je tudi po
repnicah, ki v sebi nosijo še veliko neodkritega potenciala, pestra pa je tudi kulinarična
ponudba kraja. Poudariti pa velja še bližino ruševin gradu Kunšperk, ki sicer leži izven
območja naše raziskave, vendar utegne zanimati turiste. Pri organizaciji uprizoritve
srednjeveških bitk ima seveda glavno vlogo soglasje in mnenje lastnikov oziroma
oskrbnikov gradu. Ker v tej raziskavi šele odkrivamo potencial za razvoj produktov
temačnega turizma, se pravi, v prvi vrsti raziskujemo kraje in iščemo ustrezne zgodbe,
soglasja lastnikov na tej točki nismo preverjali, kar pa bi bilo seveda nujno narediti v
primeru dejanskega oblikovanja produkta, in s tem nadaljevati raziskovanje možnosti,
ki jih ponuja temačni turizem.
Za uprizoritev srednjeveških bitk je poleg ustrezne lokacije pomembna tudi oprema. S
tega vidika gre za finančno zahtevnejši projekt, ki zahteva tudi vključitev večjega
števila ljudi z različnimi znanji in sposobnostmi. Torej bi bilo potrebno zbrati večjo
skupino ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti organizacijo in pridobiti finančna sredstva
za nakup potrebne opreme. Ena izmed možnosti je ustanovitev društva. Predvsem je
bistveno povezovanje in sodelovanje med različnimi subjekti. Pomembna pa je tudi
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sama lokalna skupnost kraja, kjer bi se izvajale uprizoritve. Ljudi bi bilo potrebno
pritegniti, jim obuditi zavest o dogajanju v njihovem kraju in s tem vzbuditi ponos na
njihov domači kraj. Potenciala za izvedbo tovrstnih uprizoritev je ogromno, tudi
zanimanje ljudi je veliko, prav tako pa se pripravlja tudi ustanovitev društva, ki bi se
med drugim ukvarjalo z organizacijo dogodkov (R. Kranjc, osebna komunikacija,
06.07.2016). Na ta način bi se, tudi s pomočjo turizma, prispevalo k ohranjanju kulturne
dediščine krajev in pripomoglo k zavedanju ljudi o pomenu lastne preteklosti. Če bi
tovrstne uprizoritve zaživele in postale tradicionalne, bi se posledice večjega števila
obiskovalcev in turistov odražale v gospodarstvu nekega kraja, s čimer bi se potencialno
lahko izboljšalo tudi življenje lokalne skupnosti, saj bi se na račun izvajanja tovrstnih
dogodkov lahko odprlo tudi kakšno novo delovno mesto. Dogodki poleg priložnosti za
povezovanje različnih subjektov iz lokalnega okolja ali širšega področja Slovenije,
ponujajo tudi možnost mednarodnega sodelovanja in povezovanja, s čimer se poveča
možnost promoviranja v tujini in povečanja števila obiskovalcev.

3.6 Sledi okupacijske meje med Nemčijo in NDH - Neodvisno državo
Hrvaško, temačne muzejske zbirke in spomeniki žrtvam vojnega
nasilja kot elementi vojnega turizma
V obeh občinah, ki smo jih raziskovali, najdemo muzeje, v katerih se poleg kopice
raznoraznih zanimivosti, nahajajo zbirke, ki jih na osnovi definiranih elementov
temačnega turizma opredelimo kot temačne. V Brežicah lahko turist obišče Posavski
muzej Brežice, ki se nahaja v brežiškem gradu. Grad, katerega začetki segajo že pred
leto 1241, v pisnih virih pa je prvič omenjen leta l249 pod imenom castrum Rain
(Posavski muzej Brežice, b. l.), ima bogato zgodovino. V njem se nahaja čudovito
poslikana viteška dvorana, ki je danes prizorišče različnih koncertov, prireditev in
porok. Poleg dvorane in samega gradu, si lahko obiskovalec ogleda kar nekaj stalnih
zbirk in razstav. Med temi zbirkami na tem mestu izpostavljamo stalno zbirko novejše
zgodovine (Posavski muzej Brežice, b. l.). Dva razstavna prostora sta namenjena
obdobju druge svetovne vojne, kjer se zgodba začne aprila leta 1941 in nadaljuje do
maja leta 1945. Zbirka priča o napadu na Jugoslavijo, okupaciji, priključitvi Posavja k
Nemčiji, Italiji in Hrvaški, in »temačnemu« turistu prikaže okupatorjeve ponemčevalne
ukrepe, izgon Posavcev in njihovo tragično usodo v različnih tipih taborišč, v
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nadaljevanju pa je predstavljen organiziran odpor slovenskih prebivalcev in oblikovanje
prvih partizanskih enot, ki so se borile proti okupatorju. Za podrobnejšo seznanitev s
problematiko slovenskih izgnancev se lahko temačni turist odpravi v Brestanico na grad
Rajhenburg, kjer je bilo v času druge svetovne vojne taborišče za izgon Slovencev, ki se
je nahajalo v gradu, kjer je bil vse do okupacije samostan menihov trapistov. Sprva je
bilo taborišče v gospodarskih poslopjih (hlevih) in barakah v bližini gradu, od aprila
1942 pa tudi v barakah pri železniški postaji, pišeta Fürstova in Kokalj Kočevarjeva
(2014, str. 15), medtem ko so imeli Nemci v samem gradu svoje upravne prostore (I.
Fürst, osebna komunikacija, 14.07.2016). Ravno preko tega taborišča je odšlo v
izgnanstvo največ Slovencev - približno 45.000 od skupno nekaj več kot 60.000. Šlo je
za ljudi, katerih Nemci po svoji zmagi niso želeli na območju svoje nove nemške
države, oziroma ljudi, ki jih je bilo potrebno izgnati, da so lahko na njihove domove
naselili Nemce, predvsem Kočevske Nemce. Izgnali so jih v taborišča Volksdeutsche
Mittlestelle, v Nemčijo in jih začasno uporabili kot delovno silo v tovarnah, rudnikih,
različni veleposestih in podobno. Za izgnance je bilo že v začetku predvideno, da se po
končani vojni ne bodo vrnili na svoje domove, temveč bodo odpeljani naprej; predvsem
v vzhodne predele Poljske in Rusije. Njihova usoda je bila zelo različna, kar je bilo
odvisno od več dejavnikov; taborišča, v katera so bili poslani, vodje taborišča, pri čemer
je potrebno izpostaviti pomembnost človeškega dejavnika, saj je bila usoda množice v
rokah enega posameznika (I. Fürst, osebna komunikacija, 14.07.2016). V prvem valu
izgnanstva so iz Rajhenburga v Srbijo izgnali izobražence, v drugem Primorce in še
vedno tudi izobražence, ki so jih izgnali na področje NDH , v tretjem, najobsežnejšem
valu, ki se nanaša na posavsko- obsoteljski pas, pa ljudi iz tega področja. Od leta 2014
je v obnovljenem gradu na ogled stalna razstava pod naslovom Slovenski izgnanci
1941-1945, ki je druga postavitev razstave na tematiko izgnanstva; prva je bila namreč
odprta že leta 1968 in jo je uredil dr. Tone Ferenc. Razstava je nastala na osnovi
zgodovinskih dejstev o izgonu in terenskega dela, v okviru katerega je ga. Irena Fürst
opravila intervjuje z devetdesetimi izgnanci, katerih zgodbe je zbrala in zapisala ter so
danes predstavljene na razstavi, kateri je namenjenih več prostorov v gradu. Zgodbe
govorijo o poti izgnanstva, tragedijah, smrti, ki je nastopila iz različnih vzrokov,
izgubljenih mladih življenjih, trdem delu za zelo skromno plačilo, prikrajšanosti za
izobrazbo in poniževanju, ki so ga morali ljudje prenašati. Izgnanstvo, ki je specifično
za Slovenijo (po drugih republikah bivše Jugoslavije do tega pojava namreč ni prišlo v
taki obliki, kot pri nas) in je trajalo več kot štiri leta, je ljudem pustilo hude posledice,
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kot sta na primer izguba družinskih članov ali izguba premoženja, saj se je marsikateri
od njih vrnil na opustošeno domačijo in ob prihodu domov ni imel popolnoma ničesar.
Izgnanstvo lahko označimo kot zelo temno plat tega zgodovinskega obdobja, v katerem
so ljudje izgubili vse, kar so imeli, vse kar so pred tem bili (I. Fürst, osebna
komunikacija, 14.07.2016). Tematika izgnanstva in vojne je danes še vedno živa in
zanimiva ter ima še vedno velik vpliv na življenje ljudi, kar se ujema z opredelitvijo
temačnega turizma avtorjev Foleya in Lennona (2000, str. 11-12), ki pišeta o
pomembnosti kronološke oddaljenosti nekega dogodka in katerih mnenje je, da v
temačni turizem uvrstimo dogodke, ki imajo pomembno mesto v spominu še živečih.
Na začetku razstave so prikazani raznarodovalni ukrepi nemške oblasti, sledi
predstavitev večjega števila kovčkov in osebne prtljage, kovinskih ploščic s številkami,
ki so jih v taborišču za izgon pridobile družine, in drugih številnih osebnih predmetov in
fotografij, pišeta Fürstova in Kokalj Kočevarjeva (2014, str. 5). Slikovno gradivo in
osebni predmeti, ki pripovedujejo vsak svojo zgodbo, sestavljajo tragično podobo tako
posameznikov kot tudi družin. Razstavo zaključuje tako imenovana »stena spominov«,
kjer lahko obiskovalec napiše svoje spomine. Razstava prikazuje pomemben del
zgodovine slovenskega naroda in če želimo, da jo ljudje poznajo in se podučijo o njej, je
nujno, da obiskujejo tudi tovrstne razstave. Poleg domačih obiskovalcev razstava
pritegne tudi tujce, ki jo z zanimanjem obiščejo in se ob tem seznanijo tudi z nečim,
česar do takrat niso poznali. Tovrstne razstave so ob pravilni predstavitvi lahko tudi
dobra tržna niša Pomembno je predvsem to, na kak način se tematika predstavi, da se
pritegne ljudi k ogledu. Razstavo, na račun katere se je tudi povečal obisk gradu, si
ogledajo različni obiskovalci; sami izgnanci, ki ob tem obujajo svoje spomine, njihovi
svojci, ki se seznanjajo z zgodovino svojih prednikov, učenci različnih šol in mnogi
drugi (I. Fürst, osebna komunikacija, 14.07.2016). Na osnovi različnih tipov
obiskovalcev lahko sklepamo, da jih k ogledu pritegnejo nekateri od razlogov, o katerih
pišeta Kužnikova in Grafenauerjeva (2015, str. 2), med katerimi prevladujejo spomin,
radovednost, zanimanje za lastno zgodovino in izobraževanje.
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Slika 33: »Stena spominov« v gradu Rajhenburg

Vir: Nina Veble, 2016

Poleg omenjene razstave pa je od letos na gradu Rajhenburg na ogled tudi razstava, z
naslovom Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg, 1948–1966, avtorice Irene Fürst.
30.06.1948 je bil na gradu odprt kazensko poboljševalni dom za ženske. Večinoma je
šlo za politične zapornice, ki so bile, na zrežiranih sodnih procesih, obsojene na več let
zaporne kazni in prisilnega dela. Razlogi za obsodbe so bili različni. Zapornicam so bile
odvzete tudi državljanske pravice. Velik del političnih obsojenk je bilo rehabilitiranih,
pozneje celo spoznanih, da so bile obsojene po krivem in marsikatera obsojenka ni v
celoti prestala obsojene kazni. Najbolj znana politična zapornica kazensko
poboljševalnega doma je bila Angela Vode, borka za človekove pravice in pravice
žensk, ki je bila obsojena na Nagodetovem procesu. Vodetova, tako kot tudi ostali
obtoženi na omenjenem procesu, je bila rehabilitirana šele leta 1991 (I. Fürst, osebna
komunikacija, 14.07.2016). Za vse zapornice predstavlja čas prestajanja zaporne kazni
grozljivo življenjsko obdobje, predvsem ker gre za dejstvo, da so bile v večini po
krivem obtožene. Obtožbe in razlogi zadnje bi se dandanes morda marsikomu zdeli
absurdni. Poleg političnih zapornic so bile v zaporih tudi zapornice obtožene
kriminalnih dejanj. Ob prihodu je delež slednjih predstavljal eno četrtino, po spremembi
jugoslovanske zakonodaje, ko je bilo med drugim prepovedano obsojanje na prisilno
delo in odvzem državljanskih pravic, pa so prevladovale zapornice, obsojene
kriminalnih dejanj. Leta 1956 po premestitvi zapornic v KPD Ig, je bil formiran
kazensko poboljševalni dom odprtega tipa za moške. Šlo je za prvi kazensko
poboljševalni dom odprtega tipa v Sloveniji. Zaporniki so bili nastanjeni v pazniški
stavbi, ki je bila zgrajena, ko se je ustanovil kazensko poboljševalni dom za ženske.
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Leta 1957 pa je bilo v gradu ustanovljeno taborišče oziroma sprejemni center za
madžarske begunce, ki so bežali iz Madžarske po revoluciji oktobra 1956. Po ukinitvi
taborišča je bil na gradu formiran še republiški zbirni center za vse tiste, ki so želeli
emigrirati preko meje; ne zaradi posledic političnih in kriminalnih dejanj, temveč iz
ekonomskih razlogov, temu pa je sledil leta 1958 zvezni zbirni center za begunce iz
drugih nekdanjih jugoslovanskih republik. Moški kazensko poboljševalni dom je bil
ukinjen leta 1963, republiški zvezni in zbirni center pa sta bila ukinjena aprila 1966.
Vidimo torej, da je na rajhenburškem gradu med leti 1948 in 1966 delovalo več
kazenskih ustanov. Razstava, kljub temu da predstavlja temen del zgodovine gradu,
skupaj z ostalimi razstavami in zgodbami, sestavlja celotno zgodbo gradu in predstavlja
njegovo zgodovino. »Temačnega« turista razstava vsekakor pritegne, saj gre za prvo
razstavo v Sloveniji, ki predstavlja kazenske ustanove. V njej so predstavljena osebna
pričevanja, na ogled pa so tudi predmeti, ki so jih morale zapornice izdelovati in različni
dokumenti. Razstava je na ogled v treh majhnih celicah, v katerih so bile zaprte najhujše
obsojenke (I. Fürst, osebna komunikacija, 14.07.2016).
NDH ali Neodvisna država Hrvaška je bila ustanovljena med drugo svetovno po
razpadu Kraljevine Jugoslavije leta 1941. Obsegala je ozemlje današnje Hrvaške, Bosne
in Hercegovine, del Srbije (Hrvatska enciklopedija, b. l.). K NDH pa je bilo priključenih
tudi pet slovenskih vasi (Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas, Slovenska vas, ki
se je v tistem obdobju imenovala Bregansko selo, in Čedem) ob slovensko-hrvaški meji,
ki danes spadajo pod brežiško občino. Nemški okupator je omenjene vasi NDH odstopil
v zameno za Mokrice, piše Žibert (2005, str. 27), in kraje zaznamoval z novo mejo, kar
je imelo številne posledice za lokalno prebivalstvo.
Slika 34: Življenje ob žici

Vir: Oskar in Pepca Veble, osebni arhiv
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Slika 35: Novi dokumenti, ki so jih imeli po priključitvi NDH lokalni prebivalci

Vir: Nina Veble, 2016

Mokrice so bile za časa Kraljevine Jugoslavije pomembne z gospodarskega vidika,
poleg tega pa je bil v njih sanatorij za duhovnike. Med okupacijo je v Mokricah
potekalo urjenje nemške mladine. Meja je bila zavarovana z žico in minskim poljem.
Lokalni prebivalci, ki so nasprotovali tako nemški okupaciji, kot tudi Hrvaški oblasti, so
Neodvisno državo Hrvaško posmehljivo imenovali »Nezakonito dete Hitlera« (Hitlerjev
nezakonski otrok). V vaseh, ki so bile priključene NDH še danes najdemo oštevilčene
mejne kamne, ki so oštevilčeni in označeni s črkama H in D, v vasi Ponikve pa se poleg
mejnih kamnov nahaja tudi spomenik žrtvam vojnega nasilja.
Slika 36: Mejni kamen s spominsko ploščo v gozdu pri vasi Ponikve

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 37: Mejni kamni v Novi vasi pri Mokricah, ki so nekdaj označevali mejo NDH

Vir: Zdravko Sečen, 2016
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Od leta 2005 po sledi nekdanje meje poteka spominski pohod, ki se je omenjenega leta
začel s proslavo ob dnevu izgnancev pri spomeniku na Veliki Dolini, ki je posvečen
izgnancem in padlim v vojni. Začetna točka pohoda je bila v kraju Jesenice na
Dolenjskem, kjer je nekdaj za hišo hrvaškega pisatelja Ivana Brlića stala carinarnica. Za
udeležence pohoda so bile pripravljene manjše pogostitve v okoliških hramih in
zidanicah, ki se večinoma nahajajo v vasi Brezje. Udeleženci so lahko okušali domače
jedi, kot je na primer kislo mleko, pohod pa se je zaključil ob »piramidi«, spomeniku
žrtvam vojnega nasilja v gozdu, ki spada pod vas Ponikve, kjer je bila večja pogostitev
in zabava, kateri so prisostvovali tudi lokalni mediji (O. Veble, osebna komunikacija,
10.07.2016). Udeležencev na dogodku je bilo veliko. Kljub vsakoletni organizaciji
omenjenega pohoda od leta 2005 dalje, sicer po skrajšani poti, ki se začne v Novi vasi
pri Mokricah, se število udeležencev vsako leto zmanjšuje. Ni več organizirane
spremljajoče prireditve, pogostitev udeležencev pohoda pa je organizirana v manjšem
obsegu. Če bi si želel obiskovalec pot ogledati izven časa, ko poteka organiziram
pohod, bi lahko pri tem naletel na mnoge nevšečnosti. Na kraju, kjer je nekoč potekala
meja, danes ležijo privatne posesti, katerih lastniki za namene organiziranega pohoda
dovolijo prehod, poleg tega pa sama pot, po kateri se odvija pohod ni vzdrževana in
visoka trava otežuje hojo. Vendar je prav, da se pohod še naprej organizira, saj se na ta
način spomnimo na vse žrtve vojne in smo na ta način potisnjeni v premišljevanje o
vseh grozotah, ki so se pripetile ter stremimo k temu, da se kaj takega nikoli več ne bi
ponovilo.
Zanimiv primer dobre prakse, kako temačnosti vojne, oblikujemo v obiskovalcem
atraktiven dogodek, je prireditev, imenovana Pohod - Pot ob žici, ki se organizira v
Ljubljani. Pohod - Pot ob žici temelji na zgodovinskih dogodkih. Poteka po poti, kjer je
za časa druge svetovne vojne stala žičnata ograja nemških in italijanskih okupatorjev, ki
je obdajala Ljubljano. Danes se dogodek promovira kot športna prireditev; pohod in tek
trojk, ki se ga udeležijo različni subjekti. Letos se je organiziralo že šestdeseti pohod ob
žici. Omeniti moramo, da gre za šestdeseti pohod, ne šestdeseto obletnico pohoda; ta bo
naslednje leto, pohod je namreč prvič potekal leta 1957. V ospredju promocije je danes
športna prireditev. Ob trasi, kjer je med okupacijo potekala žična ograda, so od
osvoboditve mesta do leta 1962 postavili 102 spominskih osmero kotnih kamnov, s
katerimi so obeležili položaje okupatorjevih bunkerjev. Ob spominskih obeležjih, kjer
so bile v času okupacije kontrolne točke, so v okviru pohoda postavljene kontrolne
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točke, na katerih udeleženci zbirajo žige, če pa obhodijo celo pot, prejmejo spominsko
medaljo. S pohodom se med ljudmi krepi pripadnost in povezanost. Pot spominov in
tovarištva - kratko PST je danes opremljena s smerokazi, obvestilnimi tablami in talnimi
kovinskimi oznakami, na vpadnicah pa so postavili jambore. Tako označena je
prehodna celo leto, ne zgolj v času dogodka Pohod - Pot ob žici. (M. Veble, osebna
komunikacija, 10.07.2016). Vprašanje, ali bi bilo mogoče z zgledovanjem po
omenjenem dogodku; pohod, ki poteka ob meji nekdanje Neodvisne države Hrvaške,
preoblikovati in razširiti ponudbo, s katero bi bilo mogoče pritegniti več obiskovalcev z
različnimi interesi, za enkrat ostaja še neodgovorjeno. Glede na to, da je Ljubljana le
prestolnica, katere obisk je neprimerljivo večji od obiska drugih mest, in Pot ob žici
prepoznaven medijski dogodek, meja NDH pa je potekala preko obmejnih vasi v
Posavju, je nemogoče pričakovati takšno udeležbo, vendar bi v primeru, če bi obstajal
interes različnih dejavnikov, kljub vsemu bilo pohod ob meji NDH možno popestriti z
različnimi aktivnostmi.
Druga svetovna vojna je nepojmljiva tragedija, ki je pustila velik pečat na premnogih
življenjih. Čeprav se je končala že pred več desetletji, ima še vedno močan vpliv na naš
vsakdan. Še dan danes je namreč moč opažiti trenja med različnimi ideologijam, ki
izvirajo iz preteklosti. Vojna je še vedno živa tako v spominu tistih, ki so preživeli njene
grozote, kot tudi njihovih potomcev. Spomin se ohranja preko ustnega izročila, različnih
pisnih virov, literarnih del, že predhodno omenjenih temačnih muzejskih zbirk in
razstav, in ne nazadnje preko obeležij in spomenikov žrtvam vojnega nasilja. V obeh
občinah, ki smo jih raziskovali, se nahaja znatno število različnih spominskih obeležij,
spomenikov in drugih točk, povezanih z dogajanji iz časa vojne. Ugotavljamo, da tudi
na tem področju obstaja potencial za razvoj temačnega turizma. V primeru oblikovanja
turističnega produkta bi bilo potrebno narediti natančen popis vseh obeležij in
spomenikov ter se natančno podučiti o zgodovini in tragičnih dogodkih, katere
spomeniki obeležujejo, in te dogodke turistom tudi ustrezno predstaviti. Smiselno bi
bilo sodelovanje z muzeji in v produkt vključiti temačne muzejske zbirke, vezane na čas
vojne. Tovrstne zbirke, kot smo že omenili, najdemo v Posavskem muzeju Brežice,
Mestnem muzeju Krško in Muzeju novejše zgodovine-enota Brestanica. Kot
ugotavljamo pri raziskovanju tako krajev, kot tudi zgodb, je tudi tukaj nujno poudariti,
da je na določene kraje vezano več zgodb iz različnih zgodovinskih obdobij in na
tovrstnih krajih najdemo več različnih elementov, ki se uvrščajo pod različne tipe
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temačnega turizma, zato tudi na tej točki poudarjamo pomembnost povezovanja
elementov različnih tipov.
Zaradi številčnosti različnih obeležij in spomenikov bomo na tem mestu omenili le
nekatere. Obe občini povezujejo tudi spominska obeležja, ki so posvečena istim
osebam. Za to področje so na primer zelo pomembni prvi borci iz krške partizanske
skupine. Če nadaljujemo pot po glavni cesti mimo ruševin krškega gradu, o katerem
smo že pisali, ob cesti opazimo znamenje, ki vodi k spomeniku, ki se nahaja v gozdu
Rore. Spomenik je posvečen omenjenim borcem. Leta 1941 je okupator kruto umoril
devet mladih fantov in eno dekle, ki danes počivajo na krškem pokopališču. Spominsko
obeležje se nahaja skrito v gozdu, par minut hoje od glavne ceste, in stoji na kraju, kjer
je okupator krške borce zajel. Zgodba se nadaljuje v občini Brežice, kajti v bližini
glavne ceste, ki pelje skozi Dobravo, gozd v občini Brežice, se nahaja drugi spomenik,
posvečen umorjenim krškim borcem. Spomenik stoji na kraju, kjer so bili ustreljeni. O
prvih krških borcih se lahko turist poduči tako v Posavskem muzeju Brežice, v okviru
ogleda stalne muzejske zbirke, ki obravnava novejšo zgodovino, kot tudi v Mestnem
muzeju Krško, kjer je od leta 2015 postavljena razstava, posvečena borcem.
Vezano na krške borce, utegne temačne turiste pritegniti še spominski park. ki se nahaja
v bližini krške osnovne šole. Tudi na samem brežiškem in krškem pokopališču najdemo
spomenike žrtvam vojnega nasilja, kar je seveda smiselno obravnavati v povezavi s
pokopališkim turizmom, saj tako turistu ponudimo več zanimivih podatkov in s tem
pripomoremo k intenzivnejšemu doživetju. Vendar pa kraje, ki smo jih raziskovali, nista
prizadeli samo prva in druga svetovna vojna, tudi vojna za Slovenijo je pustila svoje
sledi. V občini Brežice najdemo dva spominska obeležja, posvečena spominu na vojno
za Slovenijo, in sicer v vaseh Rigonce in Prilipe. Spominsko obeležje v Rigoncah je
posvečeno padlemu pripadniku teritorialne obrambe, Jerneju Molanu, ki je bil prva
smrtna žrtev med slovenskimi teritorialci. Ob obeležju na dan obletnice njegove smrti
poteka spominska slovesnost.
Mnogo obiskovalcev tovrstne spomenike in obeležja obiskuje zaradi nostalgije in
predvsem spomina žrtve. Spomeniki pričajo o zgodovini nekega naroda in pripomorejo
k spoznavanju vseh vidikov preteklosti, saj je pomembno poznavanje tako temnih kot
svetlih obdobij, ki se jih moramo zavedati in ki skupaj tvorijo celoto. Obeležujejo
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dogodke, izmed katerih imajo nekateri še vedno pomembno vlogo v človekovem
razmišljanju, s čimer vplivajo in oblikujejo njihov vsakdan.
Slika 38: Razstava o prvih krških borcih v Mestnem muzeju Krško

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 39: Predstavitev prvih krških borcev v Posavskem muzeju Brežice

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 40: Spomenik prvim krškim borcem v Dobravi

Vir: Nina Veble, 2016
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Slika 41: Pot do spomenika v Dobravi

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 42: Spomenik prvim krškim borcem v Rorah

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 43: Spomenik, posvečen vojni za Slovenijo

Vir: Nina Veble, 2016
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Slika 44: Spomenik, posvečen Jerneju Molanu, v Rigoncah

Vir: Nina Veble, 2016

Slika 45: Nekateri izmed številnih spomenikov žrtvam vojnega nasilja

Vir: Nina Veble, 2016
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ZAKLJUČEK
Z raziskavo smo želeli ugotoviti in raziskati potencial za razvoj temačnega turizma v
občinah Brežice in Krško. Obenem pa smo želeli vsem, ki jih omenjena tema zanima,
predstaviti, kaj temačni turizem sploh je, katere elemente vključuje, na katere tipe ga
razdelimo in kateri so glavni motivi za obiskovanje tako imenovanih temačnih
destinacij. Na kratko smo predstavili, kaj je turistični produkt in pomen zgodb v
turizmu. Ugotovili smo, da v Sloveniji področje temačnega turizma, kljub splošnemu
naraščanju povpraševanja po temačnem, še ni podrobneje raziskano, kar pomeni, da
temačni turizem pri nas predstavlja še neodkrit potencial za razvoj različnih turističnih
produktov. Občini, ki smo jih raziskovali, seveda nista nobena izjema. Elemente
temačnega turizma tako rekoč srečujemo na vsakem koraku. Na raziskovanem območju
smo odkrili zgodbe iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so zanimive, čeprav so
obenem tudi tragične, žalostne ali grozljive. Prav tako smo odkrili kar nekaj krajev, kjer
se nahajajo elementi temačnega turizma in bi utegnili biti zanimivi za turiste. S tem smo
dobili odgovor na naše raziskovalno vprašanje, torej ali v občinah Brežice in Krško
obstajajo tako imenovani temačni kraji in ali so z njimi povezane zgodbe, ki jih lahko
označimo za temačne. Kraje in zgodbe smo na osnovi predhodno definiranih elementov
temačnega turizma, ki smo jih definirali z uporabo relevantne strokovne literature,
opredelili in povezali z ustrezno tipologijo temačnega turizma. Ugotovili smo, da se na
območju, ki smo ga raziskovali, nahajajo kraji, povezani z dogodki, ki imajo v spominu
še živečih ljudi pomembno vlogo. Le- ti jih lahko še vedno lahko vrednotijo, so na
njihovi podlagi lahko zaskrbljeni in prestrašeni, kar seveda vpliva na njihovo življenje.
Za tovrstne dogodke Foley in Lennon (2000, str. 11-12) menita, da se uvrstijo na
področje temačnega turizma. Čeprav se omenjena avtorja ne strinjata, da se pod temačni
turizem uvršajo dogodki starejšega datuma, kot so na primer srednjeveške bitke, saj
zaradi časovne oddaljenosti nimajo več nobenega vpliva pri povzročanju strahu ali
zaskrbljenosti danes živečih ljudi, smo obravnavali tudi te in se pri tem zgledovali po
Seatonu, avtorju, ki zagovarja stališče dolge zgodovine temačnega turizma, ki je
povezana s človekovim premišljevanjem o smrti in poglabljanju vanjo. Tovrstno
razmišljanje je bilo prisotno že v srednjem veku in se je še poglobilo v obdobju
romantike. Razen tega nam obdobje srednjega veka z vsemi bitkami in boji, gradovi, ki
izvirajo iz tega časa, ter različnimi zgodbami in legendami, ponuja preveč možnosti, da
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bi ga prezrli. Ker različni dogodki, ki so se tekom zgodovine odvili na območju obeh
občin, le-ti povezujejo, elementov temačnega turizma nismo obravnavali ločeno po
posamezni občini, temveč smo jih obravnavali povezano. Prav tako smo skupaj
povezovali in predstavili različne elemente in tipe temačnega turizma, kar je smiselno
ravno zaradi prej omenjene povezave. Če govorimo o tipologiji temačnega turizma z
vidika vsebine ponudbe, prevladujejo elementi pokopališkega, vojnega, zaporniškega in
čarovniškega turizma, zaznamo pa tudi elemente paranormalnega in zabavno-poučnega
temačnega turizma. Če pa pogledamo tipologijo avtorja Shapleya, ki temačni
opredeljuje kot s potrošnjo, ugotovimo, da prevladujejo elementi, v povezavi s katerimi
Sharpley o temačnemu turizmu piše kot o izkušnji. V primeru raziskovanih občin o
temačnem turizmu kot izkušnji govorimo, če obiščemo spominska obeležja, območja
bitk, muzeje, v katerih se nahajajo zbirke, ki obravnavajo vojno tematiko, in kraje
umorov (na primer nekdanje morišče »čarovnic« ob potoku Žlapovec v Krškem).
Zaradi obsega temačnih zgodb in krajev na območju občin Brežice in Krško,
ugotavljamo, da potencial za oblikovanje produkta temačnega turizma vsekakor obstaja,
vendar bi bilo v tem primeru temo nujno še podrobneje raziskati in obdelati ter jo
proučiti iz različnih vidikov. V prvi vrsti bi bilo zaradi številčnosti temačnih elementov
potrebno narediti natančnejši popis in izbor le-teh, če bi se pokazal interes in možnosti,
da oblikovanje dejanskega produkta. Predvsem bi bilo potrebno raziskati mnenje
potencialnih turistov in lokalne skupnosti. Lokalna skupnost je pomemben faktor, saj
gre za občutljivo tematiko, ki se lahko zdi ljudem neprimerna za povezovanje s
turizmom in lahko vodi do odklonilnega odnosa domačinov do turistov, če bi se produkt
oblikovalo in začelo tržiti brez upoštevanja njihovega mnenja. Posebno pazljivost je
potrebno nameniti tematiki druge svetovne vojne in dogodkom, ki so sledili njenemu
koncu, saj gre za zgodovino, ki je še vedno živa v spominu tako tistih, ki so grozote
vojne preživeli, kot tudi njihovih potomcev.
Raziskovanje mnenj tako lokalne skupnosti, kot tudi potencialnih »temačnih« turistov ni
bilo predmet naše raziskave, vendar pa bi ga bilo nujno izvesti, preden se nadaljuje v
smeri oblikovanja kakršnega koli produkta, saj omemba smrti, groze in trpljenja pri
ljudeh lahko vzbuja neprijetne občutke, sploh če o njej govorimo v povezavi s
turizmom. Na primer obiskovanja grobov lahko moti sorodnike umrlih, predvsem če gre
za grobove, ki se nahajajo na funkcionalnih pokopališčih. Ugotavljamo, da na območju
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raziskave pojem temačni turizem ljudem ni domač, saj je bila sogovornikom potrebna
krajša predstavitev obravnavane tematike. Obrazložitev področja temačnega turizma je
sicer pri sogovornikih vzbudila zanimanje, vendar je bilo prisotno tudi začudenje,
neodobravanje in celo zgražanje ob povezavi smrti, mučenja, umorov in tragedije s
turizmom. S pregledom turistične ponudbe obeh občin smo ugotovili, da so nekateri
kraji, ki jih lahko opredelimo kot elemente temačnega turizma, dejansko že vključeni v
turistično ponudbo, le da niso poimenovani kot temačni. Vsi trije muzeji, ki se nahajajo
na območju raziskovanih občin, ponujajo na ogled temačne zbirke, ki obravnavajo
vojno tematiko. Gre za območje, kjer je bilo med vojno izgnanih mnogo ljudi. Tovrstne
dogodke danes obeležujejo različna spominska obeležja in spomeniki, ter obravnavajo
tudi prej omenjene temačne zbirke. Vojne so terjale množico smrtnih žrtev, ki danes
počivajo ali na urejenih pokopališčih ali v skritih vojnih grobiščih, ki jih je tako v
brežiški, ko tudi krški občini kar nekaj; seveda le-ta niso izpostavljena v turistični
ponudbi. Turistični produkt pa bi bilo torej možno oblikovati na osnovi temačnih zbirk,
vezanih na drugo svetovno vojno, ki bi bile združljive s spomeniki vojnim žrtvam in
herojem, oboje pa bi združevala zgodba o grozotah druge svetovne vojne. Omenjeni
produkt pa bi lahko vključeval še tako imenovano pot ob meji z NDH, ki je prav tako
vezana na isto zgodovinsko obdobje. Na vaških pokopališčih, ki so običajno locirana
okoli cerkva, ki so tudi same po sebi zanimive, kot del sakralne dediščine, in tudi
mestnih pokopališčih lahko turist spoznava zgodovino nekega naroda skozi nagrobne
spomenike in nagrobne napise, ki postajajo dan danes čedalje redkejši. Prav tako
izginjajo edinstveni spomeniki starejšega datuma, s čimer izginja tudi delček naše
preteklosti. Temačni turizem se na tem mestu ponuja kot možnost za njihovo ohranitev
in s tem priložnost za ohranjanje kulturne dediščine naših krajev. Poleg tega pa gre tudi
za priložnost, da se z vključitvijo določenih krajev v turistično ponudbo, kot so na
primer neoznačena pokopališča in grobišča, le-tem povrne oziroma podeli njihova
pietetna vloga. Vendar se je zaradi izjemne občutljivosti tematike, zadeve potrebno lotiti
zelo pazljivo. Predvsem pri skritih vojnih grobiščih gre za zelo občutljivo temo, ki je
prepletena s trenji različnih ideologij, katera v družbi opažamo še dan danes in imajo še
vedno vpliv na naša življenja. Kar dva od omenjenih muzejev, ki ležita na območju
raziskovanih občin, se nahajata v gradovih, ki že sami po sebi zaradi zgodovinskih
dogodkov iz različnih obdobij preteklosti v sebi skrivajo ogromno potenciala za
oblikovanje produktov temačnega turizma. Poleg omenjenih gradov, v čigar prostorih se
danes nahajata muzeja, pa jih je v obeh občinah še kar nekaj in vsi izmed njih so zaradi
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svoje bogate zgodovine, arhitekturne lepote in pomembnega dela kulturne dediščine,
vredni velike pozornosti in nadaljnje skrbi za njihovo ohranitev, saj predstavljajo
pomemben del naše preteklosti. Nekateri gradovi zaradi ustrezne lokacije ponujajo
možnost za uprizarjanje različnih srednjeveških bitk in viteških turnirjev. Predvsem pri
tovrstnih dogodkih je nujno poudariti povezovanje večjega števila različnih subjektov in
s tem povečanja možnosti za pridobivanje finančnih sredstev, saj gre zaradi vse opreme
in rekvizitov, ki so potrebni za izvedbo, za finančno zahtevnejše projekte. Uprizoritve
srednjeveških bitk lahko povezujemo z grajskimi zgodbami in legendami, kot elementi
paranormalnega turizma, in s tem dogodke še dodatno obogatimo. Poudariti moramo, da
v ozadju večine temačnih zgodb in vezano na temačne kraje, obstaja cela vrsta
zgodovinskih podatkov in dejstev, ki utegnejo zanimati obiskovalce, zato je tudi na tem
mestu pomembno povezovanje strokovnjakov iz različnih strok. V primeru oblikovanja
turističnega produkta se je torej nujno dodobra podučiti o zgodovini. Ugotavljamo torej,
da na raziskovanem območju, zaradi prisotnosti različnih temačnih elementov na istih
lokacijah, ne bi bilo smiselno obravnavati vsakega tipa temačnega turizma ločeno ali se
osredotočati samo na en tip le-tega, temveč je smiselno elemente povezovati v celoto in
s tem turistu ponuditi bogatejšo zgodbo.
Pri samem oblikovanju zgodbe, ki bi služila kot učinkovito orodje za trženje
potencialnega produkta, je prav tako nujno povezovanje in sodelovanje za to ustrezno
usposobljenih in kvalificiranih ljudi. Zanimiva bi bila tudi raziskava motivov, ki ženejo
turista k obiskovanju elementov, ki smo jih opredelili v tej raziskavi. Poznavanje
motivov je izrednega pomena pri oblikovanju produktov, saj s tem ko spoznamo, kdo so
naši obiskovalci, lažje prilagodimo in oblikujemo ponudbo. Med samim raziskovanjem
smo naleteli na različne odzive ljudi, večini se je zdela tema zanimiva, iz različnih
razlogov seveda, kar je vsekakor spodbudno. Kljub temu je na tej točki, ob odsotnosti
raziskav mnenj potencialnih udeležencev temačnega turizma, tako lokalne skupnosti kot
turistov, in raziskav o motivih obiskovalcev, prezgodaj podajati kakršno koli mnenje o
tem, kako bi bil temačni produkt sprejet na območju občin Brežice in Krško. Vendar pa
poudarjamo, da tako ena kot druga občina, v sebi skrivata še ogromno skritega
potenciala za povečanje turistične ponudbe. Prav tako tema odpira kar nekaj vprašanj, ki
bi jih bilo potrebno raziskati, s čimer se poraja tudi veliko možnosti za nadaljnje
raziskave.
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Intervju 1 (Rok Kranjc, ljubiteljski zgodovinar in sodelujoči pri uprizarjanju
srednjeveških bitk, 06.07.2016)
Nina: Danes se bova pogovarjala o uprizarjanju srednjeveških bitk. Ali meniš, da
tudi v občinah Brežice in Krško obstaja potencial za tovrstne uprizoritve?
Rok: Ja.
Nina: Kje? V okolici gradov? Oziroma kateri kraj v brežiški ali krški občini bi bil
prostorsko najustreznejši?
Rok: V Brežicah oziroma bližnji okolici. Za uprizoritve je veliko prostora tudi pod
gradom Bizeljsko.
Nina: Ali meniš, da bi bili sedanji oskrbniki gradu zainteresirani za to?
Rok: Verjetno ja, ker bi se s tem promoviralo tudi njih, ker delajo na turizmu in če bi se
z uprizarjanjem bitk pripeljalo v kraj turiste, bi bilo to dobro tudi za njih. Seveda pa bi
bilo nujno povezati med sabo ljudi iz lokalne skupnosti, da ne bi prihajalo do težav. Je
pa seveda treba preveriti, kako je z njihovim dejanskim interesom.
Nina: Torej bizeljski grad bi imel ta potencial? Kot možna lokacija za izvedbo
uprizoritev?
Rok: Seveda. Poleg tega pa se nasproti bizeljskega gradu, kakšen kilometer stran,
nahajajo ene najlepših ruševin; ruševine kunšperškega gradu, ki ima prav tako močno
zgodovinsko ozadje. Pri sami lokaciji gre za hrib; na eni strani je Bizeljsko, na drugi
Kunšperk. Na sprednjem delu hriba pa najdemo še ruševine gotske cerkve sv. Marjete.
Ko je prišlo do turškega vpada, je bila cerkev uničena. Je pa bila ta cerkev včasih
pomembno romarsko središče. Obiskovali so jo ljudje iz različnih krajev. Po njenem
uničenju so pridobile na pomenu Svete gore, ki pred tem niso imele takega pomena, kot
ga imajo danes. Torej obstaja tukaj več potenciala.
Nina: Z uprizarjanjem bitk v okolici gradu bi se lahko pripomoglo tudi k oživitvi
oziroma večji prepoznavnosti gradu?
Rok: Ja. Lahko pa se oživi cela pot; imamo torej grad Bizeljsko, ruševine cerkve… Pot
vodi mimo privatne posesti, na kateri gojijo srne…Gre za zelo lep kraj. Nadaljujemo pa
vse do Kunšperka. Na poti je tudi lepa razgledna točka, do katere vodi urejena pot. V
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skali je vdolbina, ki se imenuje orlovo gnezdo, saj pravijo, da naj bi v njej včasih
gnezdili orli. Je pa tu tudi plezalna stena. Med gradom Bizeljsko in to skalo najdemo
tudi križišče, na katerem naj bi se včasih zbirale čarovnice. Ob križišču je en lep skalni
osamelec. Po ljudski mitologiji naj bi šlo za babo, ki je preklela sonce in zaradi tega
okamenela. Nad tem je tudi vzpetina Ajdovo. To še raziskujemo.
Nina: A je na tem območju brežiške in krške občine prišlo v zgodovini do kakšne
bitke, ki bi lahko bila osnova za uprizoritev?
Rok: Na območju krškega polja je prišlo do hudega spopada med Turki in Kranjci,
Štajerci in Korošci. Odvila se je velika bitka, v kateri smo izgubili. Vse se je pa začelo s
prihodom velike armade. Prvo sta bili v izvidnico poslani dve enoti; ena je šla skozi
Bizeljsko, kjer se je zbrala skupina domačinov, ki so nekaj časa zadrževali sovražnike,
da so se med tem lahko ženske in otroci umaknili na varno. Sovražne vojske seveda
niso uspeli zadržati. Zaradi številčnosti sovražnika.
Nina: Torej meniš, da bi se ta dogodek lahko uprizoril?
Rok: Ja, dejansko bi se lahko.

Nina: Ali med ljudmi obstaja dovolj veliko zanimanje za tovrstne uprizoritve?
Rok: Ja. Vendar bi bilo prvo potrebno ljudem prestaviti dogodke. Kaj se je v njihovem
kraju sploh zgodilo. Ljudje tega niti ne vedo. Potem bi bilo potrebno pritegniti k
sodelovanju tudi lokalno skupnost.

Nina: Kdo bi po tvojem mnenju lahko prevzel organizacijo tovrstnih uprizoritev?
Bi jih bilo možno organizirati v okviru kakšnega društva?
Rok: Jaz. Je pa kar težko.
Nina: A si trenutno vključen v kakšno društvo?
Rok: Trenutno ne. Trenutno nabavljam in izdelujem stvari; imam lok, samostrel…, ki
jih bomo potrebovali pri ustanovitvi društva. Sodeloval sem že z različnimi društvi,
vendar obstaja problem nepovezanosti med njimi, zato je težko nekaj narediti in bi bilo
potrebno začeti delati čisto od začetka. Na hrvaškem je recimo drugače. Ko je treba
speljati nek projekt, stopijo skupaj in dogodek izpeljejo. Na zadnjem turnirju, kjer sem
sodeloval, v Zelingradu, tam Stubičani uprizarjajo kmečke upore, je moj menedžer, s
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katerim skupaj delava na različnih projektih in ki ureja mojo internetno stran, stopil do
nekaterih ljudi in jih povprašal, ali bi bili oni pripravljeni na sodelovanje z nami. Da se
recimo zgodba začne v Sloveniji in nadaljuje na Hrvaškem; da pridemo mi pomagat
njim, oni pa nam. Da na primer en vikend organiziramo dogodek pri nas, drugi vikend
pa pri njih, da se obe državi združita. Nad idejo so bili navdušeni. Pri tem pa se seveda
pojavi problem že pri samem iskanju ustreznega prostora, kajti za najem so potrebna
finančna sredstva. Prav tako obstaja nepovezanost med subjekti, ki bi potencialno lahko
sodelovali pri izvedbi, in slaba pripravljenost na sodelovanje. Treba je zbrati pravo
ekipo vsaj petih ljudi, ki bi bili pripravljeni delati, in pa seveda določena finančna
sredstva. Preko Facebooka sem pri ljudeh preverjal, ali obstaja interes. Interes sicer
obstaja, ampak je oprema, ki je potrebna za izvedbo takih dogodkov, draga. Zase jo
sicer imam, bi jo pa seveda potreboval tudi za druge. V začetku je seveda potrebno
priskrbeti nekaj kosov opreme tudi za druge in to bo trajalo še kar nekaj časa.
Potreboval bi skupino vsaj petih ljudi in opremo zanje, potrebno je kar nekaj odločnosti
in potrpežljivosti. Se pa da tudi naučiti izdelovati potrebno opremo. Na primer, učil sem
se pri kovaču in se naučil osnov izdelave oklepov. Za izdelavo pa je seveda potreben
ustrezen prostor, pravo orodje in seveda denarna sredstva. Kontaktirali so me iz gradu
Raka. Grad je v privatni lasti in na novo urejen. Lastnik je videl mojo razstavo in se z
mano povezal. Naredil sem mu grb in rekonstrukcijo gradu. Na gradu je dovolj prostora,
da bi bilo tam mogoče hraniti opremo in imeti delavnico. Okolica gradu pa prostorsko
tudi ustreza za uprizarjanje bitk. Bitk na primer ne bi mogli uprizoriti na gradu Mokrice,
ker je tam v ospredju golf. V glavnem, če hočemo izvesti uprizarjanje različnih bitk, je
bistveno, da se pri ljudeh prvo vzbudi zavest o tem , kaj se je v njihovem kraju dogajalo.
Da vidijo, da so lahko na to ponosni. Recimo prebivalci Drnovega so zelo ponosni na
to, da je bilo na ozemlju njihovega kraja nekdaj rimsko naselje.
Nina: Glede na to, da se v bitkah uporablja pravo orožje, me zanima ali je na
tovrstnih uprizoritvah poskrbljeno za varnost; tako sodelujočih kot tudi gledalcev.
Rok: Seveda lahko pride do poškodb udeleženih, predvsem zato, ker postajajo
popularne bitke Battle of the nations, v katerih se uporablja tudi posebne oklepe, ki
vzdržijo močne udarce, čeprav udarce še vedno čutiš. Pri tovrstnem boju skorajda ni
pravil, nasprotnika edino ne smeš zabosti, ostalo pa je vse dovoljeno. Nasprotnika lahko
udariš z vso močjo; v glavo, trup, noge…Največkrat se cilja v kolena, da se nasprotnika
s tem spravi na tla, kajti ko se s kolenom dotakneš tal oziroma padeš, je konec. Uporabiš
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lahko različna orožja; kratke sekire, dolge sekire, enoročni meč, eno in pol ročni meč,
dvoročne meče, ki so več kot dva metra dolgi, dolge sulice…Se je že zgodilo, na
svetovnem prvenstvu v Trogirju, da so jih petdeset do šestdeset odpeljali z rešilnimi
avtomobili. Orožje se namreč lahko odlomi, čelada odpne…, sicer v takem momentu
sodnik boj ustavi, ampak je včasih vseeno prepozno. Za videti pa je to noro!

Nina: Kako pa je poskrbljeno za varnost gledalcev?
Rok: Za gledalce je varno, seveda pa imaš tudi take, ki pridejo čisto blizu ograje. Zunaj
ograje so na takih dogodkih postavljeni varnostniki, ki ljudi opozarjajo, če se preveč
približajo prizorišču bojev. Na hrvaškem recimo ni toliko pravil in omejitev, pri nas pa
je to bolj strogo urejeno.
Nina: Na kakšen način bi se lotil priprave uprizoritve srednjeveške bitke?
Rok: Od začetka bo nekaj manjšega. Imam že nekaj načrtov, med drugim tudi
predstavitve, namenjene otrokom v osnovnih šolah. Z otroki sem že delal in so pri tem
pokazali izreden odziv in navdušenje. V začetku bo verjetno potrebno marsikaj opraviti
prostovoljno. Poleg tega imam še nekaj idej, kako pritegniti oziroma navdušiti ljudi. V
tem primeru se bodo mogoče odprle tudi kakšne možnosti za povezovanje z drugimi
subjekti in s tem se lahko odprejo tudi kakšne možnosti za pridobitev finančnih
sredstev. Tovrstne dogodke želim pripeljati v Brežice!
Nina: Najlepša hvala za pogovor!

v

Intervju 2; Oskar Veble, Pepca Veble in Mateja Veble (10. 07. 2016)

Nina: Pogovarjali se bomo o meji NDH in spominskem pohodu, ki poteka ob meji.
Prvo mi povej nekaj o NDH? Kaj to sploh je? Kdaj je bila ustanovljena?
Oskar: NDH je bila ustanovljena kmalu po tem, ko so nas Nemci okupirali. Ta del
ozemlja ni bil izseljen, temveč je bil dodeljen Hrvaški.
Nina: Kaj točno pomeni kratica NDH?
Oskar: Nezavisna država Hrvatska. Veš kako so jo imenovali domačini? Imenovali so jo
NDH; nezakonito dete Hitlerja. Tako so jo imenovali vsi, ki so nasprotovali Nemcem,
nasprotovali Hrvatom… Hrvaška je ta ozemlja dobila, ker je Nemčiji prepustila
Mokrice. Nemci pa so ji v zameno dodelili to vse…Slovensko vas, Obrežje, Jesenice,
pol Nove vasi, Rajec... Mokrice so bile za časa Kraljevine Jugoslavije od zagrebške
škofije. Na tem kraju je bil center gospodarstva tega kraja, žagal se je les, bilo je razvito
poljedelstvo… V gradu je bil tudi sanatorij za duhovnike, ki so zboleli za različnimi
boleznimi. V času vojne je bila na Mokricah šola za Hitler jungen. Po opravljenem
urjenju so šli v vojno.
Nina: Kje točno je potekala meja NDH?
Oskar: Meja je potekala od Jesenic, tam kjer je Brlićeva hiša, proti žagi, čez Novo vas,
tam kjer je danes mlin… Obrežje je spadalo pod NDH. Tu notri je vse narisano in
napisano.

Nina: Povej mi nekaj o spominskem pohodu, ki poteka ob meji NDH. Katerega
leta se je pohod organiziral prvič?
Oskar: Leta 2008.

Nina: Kdo je bil pobudnik organizacije?
Oskar: Marjan Žibert in Franc Hedl. Vse ti piše tu notri (v brošuri).
Nina: Kje se pohod prične?
Oskar: Pohod se prične oziroma se je pričel na Jesenicah, pri Brliću. Tam je bil glavni
prehod med NDH in Nemčijo. Vsi, ki so želeli preko, so morali iti tam. Od Brlića pa
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naprej, kjer poteka pohod, so bili stebri, žica, mine... Dosti domačinov so ubile mine, v
knjigi je vse opisano. Tudi jaz sem bežal preko min… in ostal živ.
Nina: A si bil na prvem pohodu? Kako se ti zdi pohod oziroma kaj misliš o njem?
Oskar: Da. Pohod je bil organiziran na praznik izgnancev. Gre za spomin na to, kar se je
dogajalo v času vojne. Udeležilo se ga je ogromno ljudi.
Nina: Torej si ti zdi dobro, ga se dogodek organizira? Da je dogodek na nek način
spominska slovesnost?
Oskar: Da, da se ljudje spominjajo v kakšnih težavah smo takrat bili; mi smo bili pod
NDH, druge kraje so izselili…
Nina: Meniš, da je pohod dobro organiziran? Se ti zdi, da česa primanjkuje
oziroma, kaj bi bilo lahko ljudem še predstavljeno na pohodu?
Oskar: Na Veliki Dolini stoji spomenik izgnancem. Na prvem pohodu je bila ob njem
organizirana proslava, ki je trajala približno eno uro. Proslava ob spomeniku je vsako
leto. Potem smo skupaj šli na Jesenice, in nadaljevali tam, kjer je potekala žica. V Novi
vasi je viden mejni kamen med območjem Nemčije in NDH. Na koncu poti vidimo
piramido, na kateri je spominska plošča. Ob piramidi je bila na prvem pohodu
pogostitev. Na prvem pohodu je bila poleg pogostitve organizirana tudi zabava. Gre za
praznik izseljencev in tistih, ki so ostali živeti v NDH. Danes se pohoda več ne
organizira na tak način, kot se ga je prvič. Pogostitve več ni ob piramidi, ampak na
Veliki Dolini, pa tudi začetek poti več ni na Jesenicah, kjer je bil v času NDH mejni
prehod, ampak v Novi vasi. Ob poti pri nekaterih hišah ponujajo različno hrano, kot je
na primer kislo mleko, sendviči. To je v vasi Brezje. To lokalni ljudje pripravijo in
ponujajo pohodnikom med potjo. Ponujajo tudi pijačo, hrami in zidanice so bili odprti
in domačini so vabili pohodnike.
Nina: Kaj pa če ima kateri od udeležencev pohoda kakšno vprašanje? Je prisoten
kdo, ki lahko udeležencem podrobno razloži zgodovinsko ozadje?
Oskar: Ja, organizatorji razložijo. Med potjo se pogovarjamo o vseh dogodkih. Kako je
bilo takrat. Mi povemo, kakšno je bilo življenje tukaj, kako so nas maltretirali, tisti, ki
so bili izgnani, povejo kakšno je bilo življenje v Nemčiji. Pogovarjamo se tudi o tistih,
ki se niso vrnili…
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Nina: A mi mogoče lahko poveš kaj o kakšnih pobojih različnih vojnih ujetnikov
ali kašnih skritih vojnih grobiščih?
Oskar: O tem ne bi vedel. Se pa spomnim, da se je po koncu vojne cele noči slišalo
streljanje, ko so verjetno streljali ujetnike. To je bilo tam, kjer je Dobova. Tam so jih
veliko postrelili… Spomnim se, ko so vojni ujetniki bežali mimo nas. Zrak je smrdel,
imeli so uši… prava povorka smrti je bila…
Pepca: Mi smo imeli enega takrat, ki so nam ga dodelili. Ne spomnim se več, kdaj in
kako je odšel od nas. Bil je vojak. Takrat so vojne ujetnike dodelili kmetom za pomoč
pri delu. Vsi so bili pridni pri delu. Vsak je povedal svojo zgodbo, kako so jih
mobilizirali, kako so morali v vojsko…
Nina: Kako to, da je število udeležencev vsako leto manjše?
Oskar: Včasih je bil pohod obvezen za šolarje, ki so bili letos samo vabljeni. Prav tako
se letos ni pobiralo nobene startnine, ki se je do zdaj pobirala. Tudi s pogostitvijo, ki jo
pripravijo domačini, so stroški.
Nina: Bi bilo mogoče to pot prehoditi tudi izven organiziranega pohoda? Na
primer, če bi nekega turista pot zanimala?
Oskar: Problem je, ker deli poti potekajo preko privatnih zemljišč. Ko se pohod
organizira, lastniki prehod dovolijo. Preostanek leta je pot tudi bolj kot ne zaraščena,
ker je noben ne vzdržuje. Za prvi pohod, ki se je organiziral, smo uredili celo pot,
posekali smo grmičevje in pot očistili.
Nina: Se pravi, izven časa pohoda si je torej pot, kjer je potekala meja, težko
ogledati.
Oskar: Težko bi bilo tudi zaradi tega, ker ljudje ne vedo, kje točno je meja potekala, ker
ni označena.
Nina: Torej, če bi nekdo dobil v roke brošuro, ki govori o meji in bi se odločil, da
pot obhodi, to ne bi bilo možno?
Pepca: Ne, ravno zaradi tega ne, ker pot ni očiščena in označena.
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Nina: Mateja, ali meniš, da bi se mogoče pri nadaljnji organizaciji pohoda bilo
možno zgledovati po dogodku, imenovanem Pot ob žici, ki se organizira v
Ljubljani?
Mateja: Pohod imenovan Pot ob žici, je prireditev, ki temelji

na zgodovinskih

dogodkih. Poteka po poti, kjer je za časa druge svetovne vojne stala žičnata ograja
nemških in italijanskih okupatorjev, ki je obdajala Ljubljano. Danes se dogodek
promovira kot športna prireditev; pohod in tek trojk, ki se ga udeležijo različni subjekti.
Letos se je organiziralo že šestdeseti pohod od žici. Omeniti moram, da gre za šestdeseti
pohod, ne šestdeseto obletnico pohoda; ta bo naslednje leto, pohod je namreč prvič
potekal leta 1957. V ospredju promocije je danes športna prireditev. Ob trasi, kjer je
med okupacijo potekala žična ograda, so od osvoboditve mesta do leta 1962 postavili
102 spominska osmerokotna kamna, s katerimi so obeležili položaje okupatorjevih
bunkerjev. Ob spominskih obeležjih, kjer so bile v času okupacije kontrolne točke, so v
okviru pohoda postavljene kontrolne točke, na katerih udeleženci zbirajo žige. Če
obhodiš celo pot, prejmeš spominsko medaljo. S pohodom se med ljudmi krepi
pripadnost in povezanost. Pot spominov in tovarištva, ki jo na kratko imenujemo PST,
je danes opremljena s smerokazi, obvestilnimi tablami in talnimi kovinskimi oznakami,
na vpadnicah pa so postavili jambore. Tako označena je prehodna celo leto, ne zgolj v
času dogodka Pohod - Pot ob žici.
Nina: To bi bilo torej o NDH in vojni. Zanima pa me še nekaj drugega, in sicer
grobovi zadnjih graščakov v Mokricah. Mogoče veš, do katerega leta se je grobove
še urejalo?
Oskar: Ko smo hodili v šolo, smo otroci iz Obrežja in Jesenic hodil čez Mokrice. Takrat
sem videl na tistem kraju debele lesene križe. Že takrat jih ni nihče več urejal. Ko sem
kot otrok z mamo in bratom nabiral gobe in smo šli tudi čez mokriški park, nam je
mama pokazala te grobove in povedala, da so tu pokopani zadnji grofi. Takrat še nisem
hodil v šolo. V šolo sem začel hoditi 1930. Ko nam je mama pokazala grobove, je
moralo biti okoli 1928 ali 1929. Že takrat je vse propadalo, križi so postrani viseli.
Pepca: Ne, grobov ni nihče urejal. Nekateri križi so bili že porušeni in vse je bilo
zanemarjeno. Smo pa vedeli, da so tukaj pokopani grofi. Tam so bili pokopani, ker je
bila takšna njihova želja.
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Nina: Kdaj so bili križi odstranjeni?
Oskar: Nihče jih ni odstranil. Križe je preraslo rastlinje in so se podrli. Danes rastejo na
tem kraju velika drevesa in ni več nič videti.
Nina: Kaj mi lahko povesta o vaškem pokopališču?
Oskar: Pokopališče in cerkev Marije Magdalene je zelo staro. Ko so cerkev obnavljali,
so v njej našli okostje. Oče, ki je bil mizar, je izdelal eno od oken za stolp. Za okostje
niso vedeli, čigavo je in so ga kar pustili, kjer so ga našli.
Nina: A so bili na pokopališču kakšni neoznačeni grobovi?
Pepca: Seveda so bili.
Oskar: Za ostarele, ki so bili nastanjeni v Mokricah, kjer je bil dom za starejše, in
kasneje tudi za vojne sirote. Cerkev ni pustila, da se jih pokoplje na pokopališče. Šlo je
za različne ljudi iz območja cele nekdanje Jugoslavije. Obstajal je tak zakon, cerkveni,
ki ni dovoljeval pokopov nekristjanov na krščansko pokopališče. Mogoče je kateri od
teh ostarelih bil kristjan, pa so ga vseeno pokopali tam, ker se ni vedelo, kdo je kdo.
Zato so jih pokopavali poleg pokopališča, na del njive, ki je ob pokopališču. Del njive
so ogradili z lesenimi stebri; tam so jih pokopavali. Danes so tukaj njive. Ko je bil dom
za starejše ukinjen, so nehali s pokopavanjem na ta kraj, ki ga ni nihče vzdrževal.

Nina: Je kdaj kdo od kmetov, ki so kasneje obdelovali zemljo, kdaj naletel na
kakšna okostja in posmrtne ostanke?
Pepca: Ne da bi slišala. Se pa ni nihče tega rad spominjal.
Oskar: Ne. So bili globoko pokopani.

Nina: Obstaja kak poseben grob oziroma spomenik?
Oskar: V zidu, ki obdaja pokopališče, je vzidana spominska plošča, ki je posvečena
duhovniku.
Pepca: Včasih je bil en grob, ki je bil malo poseben, ograjen je bil z verigami.
Grebnarjev grob.
Oskar: Bil je varilec. Naredil je betonske stebre, na katere je napeljal verige. Bil je
poseben grob.
Pepca: S temi verigami je prikazal svojo stroko. Grob je odražal njegov poklic.
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Nina: A še vedno obstaja ta grob?
Oskar: Ne, ne. To je vse propadlo. Na pokopališču je bila včasih stara mrliška vežica,
ob kateri so rasla drevesa. Bila je majhna. Uporabili so jo, če so delali kakšno
obdukcijo. Danes več ni videti, kje je včasih stala. Podrli so jo, ko so pokopališče širili.

Nina: Je obstajal kak kraj, kamor so pokopavali samomorilce, nepridiprave,
nekrščene otroke?
Oskar: Ne vem točno, vem samo, da se tistih, ki niso bili kristjani, ni pokopavalo na
pokopališče.
Pepca: Če je kdo naredil samomor, se ga tudi ni pokopalo na pokopališče, ker župnik
tega ni dovolil. Tudi vse, ki niso bili krščeni, so pokopali posebej. Pokopavali so jih
izven pokopališkega obzidja.
Nina: Poznata mogoče še kakšno temačno zgodbo ali legendo?
Oskar: Mogoče ta, ki mi jo je povedal oče. Šlo pa naj bi za resnično zgodbo; eden od
zadnjih mokriških grofov ni bil čisto pri pravi pameti in je rekel, da je videl že vse,
razen tega, kako umira stara ženska. Ko je ena vaščanka šla po poti, ki vodi od ribnika v
hrib, kjer je bil včasih vinograd, kamor je bila namenjena, je grof streljal po njej. Na
srečo je ni zadel.

Nina No, to bo za enkrat vse. Hvala!
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Intervju 3; Simona Stipič (Mestni muzej Krško, 14.07.2016)
Nina: Pozdravljeni, v okviru izdelave magistrske naloge, raziskujem temačne kraje
in zgodbe občin Brežice in Krško. Znotraj temačnih zgodb in krajev raziskujem
tudi čarovniške procese v Krškem. Želela bi izvedeti kaj več o krških čarovnicah in
procesih.
Ga. Stipič: O čarovnicah je pisal že Valvasor. Nekaj časa je celo sam verjel v različne
čarovnije in coprnije. To verovanje je kasneje opustil. V muzeju imamo na ogled
»čarovniški kotiček«. V Krškem je bila v 18. stoletju sežgana zadnja čarovnica. Uršula
Jeriša je bilo njeno ime. Umorjena je bila ob potoku Žlapovec. Česa je bila kriva, ne
vemo, vemo pa, da je bila žena mestnega sodnika, ki se je po Uršulini smrti znova
poročil. Domneva se, da mu je bila Uršula v napoto. V »čarovniškem kotičku« je
prikazano, kakšni so bili elementi tako imenovanih čarovnic, coprnic, v kaj so ljudje
verjeli… Vidimo pa še nekaj drugih stvari, kot so te zvezdice, ker so pač ljudje že pred
18. stoletjem in še potem, tudi danes, verjeli v različne coprnije. Da so se ljudje
zavarovali pred zimi uroki, so risali takšne zvezdice, ki se imenujejo more. Lahko so pet
krake, manj ali več krake. Risali so jih na gospodarska poslopja in na otroške zibelke.
To je bilo zato, da so se zavarovali pred zlimi uroki, kajti če je ženska, ki je veljala za
coprnico, pogledala v hlev, je bilo lahko kaj narobe. Na ogled so tudi različni čarovniški
pripomočki in pripomočki za ugotavljanje, kdo je čarovnica in kdo ne.
Nina: Ali so tudi na krškem gradu potekali kakšni čarovniški procesi?
Ga. Stipič: Procesi so se večinoma odvijali v samem mestu. Obstaja literarno delo, ki ni
objavljeno in govori, da naj bi veliko odgovornost za čarovniške procese imeli kapucini.
Grad v tistem času ni imel pomembne funkcije. V bližini je Šrajbarski turn, ki je bil v
tistem obdobju pomembnejši . Vezano na grad se sicer govori, da naj bi se tu nahajala
tudi Veronika Deseniška. Gre za različne zgodbe, ki lahko držijo, ali pa ne. Poznam pa
zgodbo, ki mi jo je posredoval en obiskovalec. Mislim, da jo je napisal njegov stric. Je
pa neobjavljena. Govori o čarovnicah, in sicer je šlo za moža in ženo, ki sta živela
severneje od nas, v Tržišču-danes občina Sevnica. Žena je bila zelo povezana z mestom
Krško, saj je gostilničarki Brigiti prodajala svoje proizvode iz kmetije. Zakonca nista
imela otrok in potem pride k njima ženska, ki jima je pustila svojega otroka. Fantek je
rastel pri njiju. V tem času mož umre. Zaradi tega, da bi se izognila davkom, se je žena
poročila s svojim posvojencem. Nekaj časa sta lepo živela, potem pa se je mladi mož
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zaljubil v sosedovo Polonco. Ljubezen je bila tako močna, da se je mladi mož odločil,
da se bo znebil svoje stare žene. In kaj je potem naredil? Svojo staro ženo je ovadil
čarovništva in zaradi tega so jo zaprli. Bila je zaprta pri kapucinih, kjer je bila mučena.
Gostilničarka Brigita je imela v mestu velik vpliv in je uspela ženo rešiti pred gorečo
grmado. Njen mladi mož je bil nekaj časa s Polonco, vendar ga je tako pekla vest, da je
šel v Krško, se tam v eni izmed gostiln napil in pijan utonil v Savi. Vrgel se je v Savo,
oziroma so ga drugi vrgli. Polonca, ki je imela z njim otroka, je tudi slabo končala.
Stara žena, ki jo je prijateljica Brigita rešila, je odšla nazaj na svojo kmetijo. Tudi ona je
imela otroka-sina. Z njim je odhajala tudi po opravkih po Krškem in ko so ga ljudje v
mestu videli, se jim je sumljivo zdel podoben enemu izmed patrov. Zgodbo je napisal
Alojz Borštnar in mi jo je povedal en obiskovalec.
Nina: Ali obstajajo kakšni zapisi, kako so potekali čarovniški procesi v Krškem?
Ga. Stipič: Ne ve se niti za Uršulo, niti za ostale, kako so ti procesi potekali oziroma
kakšni so bili. Ima pa muzej Ribnica zabeleženo, kako so čarovnice mučili. Lahko da so
zapisi za Krško obstajali in so se uničili ali pa jih sploh ni bilo. Kajti v Krškem je bil
1738 velik požar, ki je mesto zelo uničil. Možno je, da so bili zapisi, če so obstajali,
takrat uničeni. Vendar je to zgolj domneva, saj ne vemo točno, kje so bili določeni
dokumenti shranjeni, vemo pa, da je požar opustošil velik del današnjega
Hočevarjevega trga.. Imajo pa procese opisane v muzeju v Ribnici. Za Uršulo se pa ve,
da je imela hčerko, in kot sem že povedala, je bila žena mestnega sodnika. O njej je
znano, da je bila tudi krstna botra, kar je razvidno iz zapisov.
Nina: Tudi Uršulina hčerka je bila obsojena?
Ga. Stipič: Da, da vendar je niso zažgali.
Nina: A mi lahko poveste še kaj o sami stavbi? V njej je bila tudi hiralnica?
Ga. Stipič: Včasih so bila v njej stanovanja, bili pa so tudi prostori, kjer so se ljudje
nekdaj poročali. Konec devetnajstega stoletja je bila v njej hiralnica. V devetnajstem
stoletju je v danes tako imenovani Valvasorjevi hiši živel Anton pl. Hohenwart (1768–
1846), Valvasorjev sorodnik. Bil je potomec njegovega brata Karla.

Nina: Komu je bila namenjena hiralnica?
Ga. Stipič: Za revne, stare, onemogle...
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Nina: Kam so jih po smrti pokopavali?
Ga. Stipič: Pokopališče je bilo tam, kjer je danes park. Do druge svetovne vojne.
Dvorana v parku je bila včasih pokopališka cerkev, zraven je Hočevarjev mavzolej.
Nekaj grobov je še v okolici. Med njimi tudi Mencingerjev in Lapajnetov.

Nina: Kaj pa ostali grobovi?
Ga: Stipič: Nekaj so jih prekopali, nekaj pa prestavili. So pa še spomeniki, iz katerih se
ne da razbrati, za koga gre. Še pred tem pa je bilo pokopališče okoli cerkve Janeza
Evangelista.

Nina: To je ta cerkev?
Ga. Stipič: Ja, tukaj. Za Valvasorja se ne ve, kje je pokopan. V družinski grobnici ga ni.
Pojavila se je ideja, da je mogoče pokopan v kripti te cerkve. Enkrat je en obiskovalec
povedal, da je slišal, da se danes po Valvasorjevem grobu vozijo avtomobili. Mogoče je
bil pokopan kje v okolici cerkve. Čudno je, da se ne ve, kje je pokopan.
Nina: Prosim, če mi poveste še kaj o kmečkih uporih, ki so se odvijali na območju
današnje krške občine.
Ga. Stipič: 1573 je bilo zanimivo za Krško, ker je bila na tem območju glavna bitka.
Upor se je začel na Hrvaškem, v Donji Stubici. Eden izmed vodij je bil Matije Gubec,
ki je pri nas zelo znan. Imamo trg, kip Toneta Kralja, stadion se imenuje po njem,
ulica… Ampak ni pa nikjer navedeno, da je res bil v Krškem v času kmečkih uporov.
Upor je potekal tako, da so prišli stubiški kmetje na našo stran. Prišli so do Pišec ,
Bizeljskega, Brežic…prišli so do Vidma. Z meščani Krškega so se dogovorili, da jih
prepeljejo z brodi čez reko. Njihov namen je bil iti do Metlike, en del njih pa je šel po
štajerski strani proti Rajhenburgu in Sevnici. Tisti, ki so šlo proti Metliki so šli proti
Šrajbarskemu turnu, potem pa proti krškem polju. Potem so videli, kako prihaja
plemiška vojska, ki je prihajala iz Kostanjevice. Planili so proti kmetom, ki so se
umikali proti Krškem. Plemiči so v boju zmagali in se kruto maščevali nad kmeti in
meščani. Znesli so se

tako, da so ropali in požigali hiše, izvajali nasilje nad

prebivalstvom, na primer posilstva, precej kmetov pa je na begu utonilo v mrzli in
deroči reki Savi. Upor je bil konec januarja in v začetku februarja. Upor je šel samo še
navzdol. Končal se je na stubiškem polju, kjer so plemičem pomagali tudi uskoki. V
zadnjem boju na stubiškem polju so kmetje dokončno upor izgubili, plemiči pa so se
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maščevali s sekanjem udov, ušes... in na hruški je viselo tudi po 16 trupel…Najbolj
kruto je končal Gubec. Kronanje v Zagrebu opisuje tudi pesnik Anton Aškerc. Zanimiv
pa je bil tudi Gubčev poveljnik, Ilija Gregorič, pogumen bojevnik, ki je zbežal in to celo
dvakrat pred Turki. Tudi njega so ujeli in usmrtili.
Nina: Poznate mogoče še kakšno temačno zgodbo iz novejše zgodovine? Iz časa
druge svetovne vojne?
Ga. Stipič: Poznam zgodbo vezano na vas Planina pri Podbočju. Vas so leta 1942
izropali in požgali ustaši in pobili moške prebivalce. Preživele so pustili, da so se znašli,
kakor so se pač vedeli in znali. Ko so ljudi pobijali, je bil en človek, ki je bil malce nižji
od ostalih in so ga streli zgrešili. Nekaj časa, mislim, da so rekli dva dni, je ležal pod
trupli, preden se je odplazil domov. Ta človek je potem samo še par let živel. Imel je
strašne more. Tista trupla so potem tam zagrnili, to je bilo septembra, decembra so jih
potem pokopali na pokopališče v Podbočju, kot so recimo tudi krške borce pokopali na
pokopališče. Glavni pri ustaših je bil Peter (Petar) Herakovič (Heraković), ki je bil celo
prijatelj z nekaterimi domačini… Danes je sredi vasi postavljen spomenik, kjer se
organizira proslava. V vasi danes najdemo samo po vojni zgrajene hiše, ki so jih
zgradili prebivalci, ki so se po vojni vrnili v domači kraj. Starih hiš ni več. Večina ljudi
se je po vojni vrnila, razen dveh ali treh družin.
Nina: Najlepša hvala za pogovor.
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Intervju 4; Irena Fürst (Muzej novejše zgodovine, enota Brestanica, 14.07.2016)
Nina: Prosim, če mi poveste nekaj o zbirki, vezani na slovenske izgnance ter za tem
še o zaporih, ki so bili na rajhenburškem gradu in novi razstavi, ki predstavlja
kazenske ustanove.
Ga. Fürst: Razstava o slovenskih izgnancih je pravzaprav druga razstava tukaj na gradu,
kajti leta 1968 je dr. Tone Ferenc odprl razstavo, ki smo jo potem, ko je bil grad
obnovljen, seveda morali odstraniti. Muzej novejše zgodovine Slovenije je na gradu
odprl novo postavitev razstave o izgnancih. Gre za temen del zgodovine gradu. Gre za
dejanja, ki jih je izvajal nemški okupator, ki je grad izbral, da so v njemu uredili
taborišče za izgon Slovencev in prav preko tega taborišča je šlo na pot tudi največ
slovenskih izgnancev; okrog 45.000 od skupaj nekaj več kot 60.000 izgnanih. Tukaj so
izganjali tako izobražence v Srbijo-v prvem valu, izganjali so Primorce, ki so bili zajetiv drugem valu. Izganjali so jih na področje NDH. Najbolj pomembne pa je tretji val, ki
je zajemal obsavsko-obsotelski pas, ki je bil v celoti izgnan preko tega taborišča. Prvi in
drugi val so izganjali tudi preko Maribora, meljske vojašnice in Šentvida pri Ljubljani,
tretji val pa v celoti preko tega taborišča. V Nemčijo je šlo preko 62 transportov z okrog
37000 slovenskih izgnancev. V samem gradu so imeli Nemci svoje upravne in bivalne
prostore. Izgnance so namestili v hleve, ki so jih zgradili menihi trapisti. Namreč pred
nemško okupacijo je na gradu deloval samostan meniškega reda trapistov. Okupator je
uporabil te hleve, zgradil še veliko lesenih barak. Usoda teh izgnancev je bila zelo
negotova. Kajti izgnani so bili ravno zaradi tega, ker so Nemci po eni strani smatrali, da
so to ljudje, za katere ne želijo da bi po njihovi zmagi živeli na območju nove nemške
države, zato so jih izgnali v taborišča Volks deutsche mittelstelle v Nemčijo. Začasno so
jih uporabili kot delovno silo. Morali so opravljati različna dela v tovarnah, rudnikih, na
veleposestih… skratka vsepovsod, kjer so jih potrebovali. Ampak že v dokumentih je
zapisano, da bodo te ljudi po končani vojni odpeljali naprej. Sploh v vzhodne dele
Poljske, Rusije… kar bi pomenilo uničenje ljudi, ki so bili poslani v delovna taborišča,
uradno Volks deutsche Mittelstelle. Usoda teh ljudi je bila različna. Odvisna je bila od
tega, v katero taborišče so bili poslani, odvisno od tega, kakšen je bil vodja taborišča.
Zelo pomemben je bil človeški faktor, saj je od enega samega posameznika bila odvisna
usoda na stotine ali še več ljudi.
V fazi priprave nove razstave sem opravila veliko terenskega dela. Recimo, na razstavi
dr. Ferenca zgodbe izgnancev niso bile napisane. Hodila sem v vse takratne politične
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občine, ki so bile izgnane; od danes Bistrice ob Sotli, do Litije, in imela intervjuje z
devetdesetimi izgnanci, katerih zgodbe so na razstavi razstavljene. V zgodbah so
izgnanci povedali svojo pot izgnanstva, ki je bila, kot že rečeno, različna. Nekateri so
doživeli različne tragedije, od smrti zaradi bolezni, tudi smrti zaradi raznih poškodb.
Veliko mladih fantov je bilo vpoklicanih v nemško vojsko in so morali iti na bojišča.
Marsikateri slovenski izgnanec je tudi padel kot nemški vojak, ampak to je bilo pod
prisilo. Izgnanci so morali delati za zelo skromno plačilo, en del denarja so morali
odvajati za namestitev in stroške v taborišču, tako da jim je zelo malo ostalo. Mnogo
slovenskih otrok je bilo prikrajšanih za šolanje. V taborišču so sicer imeli neke šole,
vendar so Nemci rekli, da je za te otroke dovolj, da se naučijo govoriti nemško, da znajo
računati in da si znajo zobe prat. To je res taka banalna izjava, ampak oni pač niso imeli
interesa izobraziti slovenske izgnance na način, kot bi izobrazba morala potekati.
V letu 1943 so družine, ki so bile izgnane v Nemčijo, tudi rasno pregledovali in tistim
družinam, za katere so smatrali, da so primerne, ponudili nemško državljanstvo na
preklic. Ljudje pravzaprav niso vedeli, za kaj se gre, večina jih ni vedela. Tisti, ki so
vzeli to državljanstvo, so imeli tudi neke olajšave, marsikateri so dobili kakšne hiše ali
stanovanja, dobili potrebno zaposlitev, njihovi otroci so lahko hodili v nemško šolo,
uradno nemško šolo, kjer so jih več ali manj sovrstniki poniževali in zmerjali s cigani in
tako naprej. Majhni otroci so hodili v nemške vrtce, tako da marsikateri slovenski otrok,
ki je bil tako malo s svojimi starši in družino, ob prihodu domov ni znal slovensko in so
morali po vrnitvi te otroke učiti materinega jezika. Vsekakor je to izgnanstvo, več kot
štiri leta, pomenilo za te družine izgubo člana, izgubo premoženja…. Po prihodu domov
so bili na njihovih domovih naseljeni kočevarski Nemci in marsikaj so iz njihovih hiš
odnesli, marsikaj so odnesli tisti ljudje, ki so ostali živeti na tem področju, ali ljudje iz
dela, ki ni bil izgnan. Marsikaj odnesli iz hiš izgnancev. Večinoma, ko poslušaš in bereš
te zgodbe, vidiš, da so prišli na opustošene domačije. Marsikje so imel Kočevarji v hiši
hleve, skladišča in podobne zadeve in so morali potem to izgnanci urejati. S tem, ko so
prišli domov, niso imeli hrane, niso imeli ničesar, in so morali hoditi večinoma prosit k
ljudem, ki niso bili izgnani, da so jim dali žito, ki so ga lahko posadili, kakšno hrano,
sicer je tudi rdeči križ takrat nudil pomoč. To je bilo vseeno malo, tako da zato lahko
rečemo, da je to res ena temna plat tega dela zgodovine, oziroma tega obdobja, in usode
teh slovenskih izgnancev, kajti večinoma so na nek način pravzaprav izgubili vse tisto,
kar so prej imeli, sploh če vemo, da je med njimi bilo izgnanih veliko viničarjev,
dninarjev, ljudi, ki pravzaprav tudi prej niso imeli ničesar in so zopet prišli domov in
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spet niso ničesar imeli. Kmetje so pa vsekakor bili v veliki izgubi zaradi usode
izgnanstva. Poleg izgnancev je bilo tudi veliko beguncev. Njihova usoda je bila tudi
zelo težka, mogoče včasih celo bolj kot usoda izgnancev, ker so ostali prepuščeni sami
sebi. Ta tematika je še danes živa, saj vidimo, da se to dogaja tudi danes. Pravzaprav se
dogaja skozi vso zgodovino. Ta del je ljudem vseeno še danes nekako blizu in je nekako
živ. Gre za neko težko, temno dogajanje, ampak mislim, da ga vseeno ne bi
predstavljala na temen način, ker je to del zgodovine slovenskega naroda, kajti če
želimo, da ljudje to poznajo, potem morajo obiskovati tudi take ustanove, ker drugače
sami svoje zgodovine ne poznajo. Tudi tujci zelo z zanimanjem gledajo te vsebine in se
na ta način seznanjajo z nečim, kar mogoče niso poznali. Mislim, da je prav, da
obstajajo takšne razstave. Vidimo, recimo kašna tržna niša so razstave o holokavstu.
Specifika izgnanstva je značilna za Slovenijo, v bivši Jugoslaviji se to ni dogajalo. V
drugih republikah bivše Jugoslavije niso njihovih prebivalcev izganjali na tak način.
Vemo, da so na Hrvaškem recimo izganjali Srbe, ampak to ni bil tuj okupator, ki je to
izvajal. Tematiko izgnanstva moramo znati na pravi način predstaviti in ljudi
zainteresirati, da si pač pogledajo ta del zgodovine. To je pa res verjetno v dometu ljudi,
ki se s tem poklicno ukvarjajo, se pravi da tega ne predstavimo na način »saj to pa niti
ni za pogledat, ker gre pač za nekaj slabega in temnega«. Ampak če ne poznamo
temnega, tudi svetlega ne moremo. Moramo poznati vse vidike razvoja in zgodovine
nekega naroda, da lahko podamo neko pravo oceno.
Nina: Ste mogoče s katerimi obiskovalci govorili, kaj je tisto, kar jih žene, da si
razstavo o izgnancih ogledajo?
Ga. Fürst: Veliko si pridejo to razstavo ogledati sami izgnanci, ki so že v letih. Obujajo
spomine. Prihajajo njihovi svojci, otroci, vnuki, ki se seznanjajo z zgodovino dedkov in
babic, prihajajo šole, v katerih je v zelo majhnem obsegu v učnem programu zajeta ta
zgodovina izgona. Prav je, da se naša mladina v šoli seznani tudi s tem delom
zgodovine. Prihajajo tudi drugi ljudje, ki pridejo na ogled in si ogledajo tudi te razstave.
Skratka tematika je vseeno tako živa, da je večini zanimiva. Zgodi se, da pridejo kakšni
posamezniki in si tega ne želijo ogledati, temveč raje pogledajo razstavo o menihih
trapistih ali arhitekturni razvoj gradu. Pogledi so pač različni. Ko smo razstavo odprli,
se je na njen račun obisk kar povečal.
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Nina: Omenili ste trapiste. A mi lahko poveste kaj o njihovem pokopališču?
Ga. Fürst: Menihi trapisti so imeli tukaj samostan od leta 1881, ko so kupili grad,
zgradili hleve, ki sem jih omenila, v katerih so izgnanci čakali na izgnanstvo. Na poti
med gradom in hlevi so si uredili svoje pokopališče. Na njem so pokopavali svoje umrle
sobrate. Recimo, na tem pokopališču je bil pokopan tudi prvi opat Janez Krstnik Epalle,
ki je umrl leta 1910, ter mnogi drugi menihi. Pokopališče je nek sveti prostor. Vendar,
ko je bil po drugi svetovni vojni, 1947, meniški red razpuščen in je njihovo nekdanje
posestvo prešlo pod ministrstvo za notranje zadeve, ki je tukaj 30. junija odprlo
kazensko poboljševalni dom za ženske, so to pokopališče porušili in je bilo odstranjeno.
Šele, ko smo odprli razstavo o menihih trapistih, leta 1993, danes je nova postavitev v
drugem nadstropju, se je prostor, kjer je bilo pokopališče,

spominsko obeležilo;

postavil se je lesen križ, nasadilo grmičevje… Zanimiv je dogodek, ko je bila tukaj
konec devetdesetih vaja , ki jo je izvajal NATO. Na gradu je bil štab poveljujočih v vaji.
Na tem področju, kjer je bilo pokopališče, so postavili šotore za eno izmed vojaških
skupin. Ko sem glavnemu povedala, da je to teren, kjer je bilo nekoč trapistovsko
pokopališče, so v trenutku podrli vse tiste šotore, iz česar vidimo, da so takšni objekti,
kot so pokopališča, marsikomu prostor, kjer ne smemo posegati, postavljati šotorov in
izvajati akcije. Veselilo me je, da so tako odreagirali. Marsikje v tujini so še bolj
spoštljivi do tovrstnih objektov, kot pri nas. Vendar je prav, da tudi o tem navsezadnje
razmišljamo, da tovrsten prostor primerno ohranimo in ne posegamo vanj. V Brestanici
obstaja pot menihov trapistov in je tudi pokopališče vključeno v to pot, tako da gredo
pohodniki po teh točkah; Sremič, kjer so imeli vinograde, potem tovarna čokolade in
likerjev, potem je tu pokopališče…
Nina: Prosim, če mi poveste še nekaj o kazenskih ustanovah, ki so bile na gradu in
novi razstavi, ki je na ogled.
Ga. Fürst: To je še tretja zadeva, ki je vezana na zgodovino gradu in je morda še najbolj
temna. To je delovanje kazenskih ustanov na gradu Rajhenburg po drugi svetovni vojni.
30. junija 1948 je bil na gradu odprt kazensko poboljševalni dom za ženske. Tu so bile v
glavnem zaprte politične obsojenke, ko so bile obsojene na več let zaporne kazni s
prisilnim delom. Odvzete so jim bile državljanske pravice. Več ali manj so bili to
procesi, ki so bili »zmontirani«. Dejansko redkokatera politična obsojenka je uspela
doseči rehabilitacijo, se pravi, da so spoznali, da je bila po krivem obdolžena. Med
najbolj znanimi zapornicami na gradu je bila Angela Vode, obsojena na Nagodetovem
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procesu. Prvo je bila zaprta v Begunjah. Od tam se je preselil kazensko poboljševalni
dom v Rajhenburg. Angela Vode je bila recimo šele leta 1991 v naši novi državi,
oziroma cela skupina, rehabilitirana in so bili spoznani za po krivem obdolžene. Seveda
oblast je po vojni želela nekako odstraniti ljudi, ki so drugače razmišljali, drugače
delali, ki so širili neko sovražno propagando, delali proti oblasti in ljudstvu, potem
recimo tiste, ki so hoteli pobegniti preko meje in so pri njih našli neke elemente
kaznivega dejanja. Skratka tiste, ki so bili nekako proti splošnemu ljudskemu
premoženju, zadružni lastnini. Se pravi, obdolžene takih kazenskih deliktov. Za te
zapornice je bilo to grozljivo obdobje njihovega življenja. Najhujše je, če si obsojen za
neko dejanje, ki ga pravzaprav nisi naredil, za katerega si nekako po krivem obdolžen.
V sklopu nove razstave sem opravila intervjuje s štirimi še živečimi zapornicami. Po
njihovih spominih na Angelo Vode in Cecilijo Roškar, sem zapisala te pripovedi.
Vidimo, da je bilo za obsodbo dovolj, če je na primer tvoj brat pobegnil preko meje, se
pravi zaradi nekega dejanja, ali pa sploh ni nič naredil. Na primer brat ene zapornice je
pobegnil, ker ni želel k vojakom, ker ko je bil na delovni akciji Brčko-Banoviči, je dobil
uši in je rekel, da jih bo pri vojakih tudi dobil in je zato pobegnil. In ker ni prijavila, da
on namerava pobegniti, in da je potem prišel še po svoje dekle, in mu je še ona pri tem
malo pomagala…zato so jo za dve leti in štiri mesece zaprli. Tako, da to so bile takšne
obtožbe. Ena zapornica je na primer imela za fanta domobranca, ki je pobegnil in ko je
tudi ona želela pobegniti preko meje, meje so bile takrat zaprte, so jo ujeli in je bila
potem obsojena na tri leta zapora. Na gradu pa ni bil samo kazensko poboljševalni dom,
ker ta je bil potem julija 1956 tukaj ukinjen in so zapornice premestili v Ig pri Ljubljani.
Moram povedati, da v zaporu niso bile samo politične zapornice, ena četrtina je bila
tistih, ki so bile obsojene na kriminalna dejanja. Na koncu so prevladovale slednje. V
tem času je prišlo do spremembe zakonodaje, sprejet je bil nov kazenski zakonik, ki več
ni dovoljeval prisilnega dela. Razmere so se spremenile. Vse manj je bilo političnih
obtožb. Na koncu so torej prevladovale obtožene na kriminalna dejanja, na koncu so
tudi njih premestili. No, je bil pa tu 4.9. istega leta, 1956, formiran kazensko
poboljševalni dom za moške odprtega tipa. To je bil prvi kazensko poboljševalni dom v
Sloveniji. Ti zaporniki so bili v pazniški stavbi, ki so jo zgradili v času, ko se je urejal
prvi ženski kazensko poboljševalni dom, ker v gradu so leta 1957 ustanovili taborišča za
madžarske begunce. Šlo je za neke vrste sprejemni center, začasni, ker po revoluciji ,
oktobra istega leta, je madžarska inteligenca, ljudje, študentje, ljudje ki so delovali proti
revoluciji… so bežali. Zato je bil v Rajhenburgu ta center. V literaturi in strokovnih
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delih je naveden kot taborišče za madžarske begunce. Ampak za te begunce se je
uredilo, da so dobili dovoljenja in se jim je pomagalo, da so odšli živet po raznih
državah Evrope, v Ameriko… V razstavi imamo zgodbo, oziroma za enkrat fotografije,
družine madžarskih beguncev, ki so bili tukaj in se jim je v tem času rodil sin, ki je letos
prvič prišel v Slovenijo. Rojen je bil v Brežicah in je šel po rojstni list in potem prišel na
grad, da je videl, kje so bili njegovi starši, kje je preživel prve mesece svojega življenja.
Ko so po 1.11. 1957 ukinili to taborišče, je pa takoj za tem bil na gadu formiran še
republiški zvezni center za tiste, ki so želeli migrirati preko meje, ne več z elementi
sovražnega dejanja, temveč iz ekonomskih razlogov in so jih pripeljali sem . Tukaj so
jih zasliševali in razsodili. Potem so šli v razne zapore po Sloveniji na prestajanje kazni.
Leta 1958 pa je bil formiran še zvezni zbirni center za begunce iz drugih nekdanjih
jugoslovanskih republik in so na isti način, kot v republiškem zbirnem centru, prvo sem
pripeljali ljudi, jih zasliševali, razsodili… Po tem so odšli v razne zapore po Jugoslaviji.
Moški kazensko poboljševalni dom je bil potem julija 1963 razformiran. Sicer je že
pred tem prešel pod kazensko poboljševalni dom Dob. Medtem ko sta zvezni zbirni
center in republiški center bila razformirana leta 1966, ker so se takrat meje že odpravile
in so ljudje imeli možnost uradnih odhodov v tujino. Od leta 1948 do 1966 je na gradu
delovalo več kazenskih ustanov. Že dolgo delam na gradu in v vseh teh letih so k nam
prihajali ljudje, ki so bili tu zaprti na takšen ali drugačen način in se pač spraševali,
zakaj se ne uredi tudi razstava, ki bo to prikazovala, po drugi strani pa želimo
predstaviti celotno zgodovino gradu. Čeprav je to en temen del zgodovine, po drugi
strani pa, kot sem že rekla, prav je , da ljudje spoznajo vse plati neke zgodovine. Seveda
si lahko vsak po svoje razlaga, kajti vsak ima svoje politično prepričanje. Eni
odobravajo takšne postavitve. Čeprav je bil velik odmev, na spletnih straneh različnih
ustanov, ki se ukvarjajo z informacijami; od televizijskih, radijskih, raznih spletnih
portalih časopisov… nekih posebno negativnih odzivov pravzaprav ni. Je pa to prva
razstava, ki predstavlja kazenske ustanove v Sloveniji. Tako, da menimo, da je to
razstava, ki bo pritegnila širši krog ljudi, ki jih ta tematika zanima, sploh ker so v
razstavi predstavljena ta osebna pričevanja, tudi predmeti, dokumenti, predmeti, ki so
jih morale zapornice v kazensko poboljševalnem domu delati. Razstava je v treh
majhnih celicah, kjer so bile za časa kazensko poboljševalnega doma za ženske zaprte
najhujše obsojenke, informbirojevke. Sicer ne Slovenke. Tukaj naj bi bile po podatkih
zaprte srbske informbirjojevke in nekaj hrvaških. To je en del zgodovine, za katerega je
prav, da se enkrat pač predstavi.
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Nina: Otvoritev te razstave je bila pred kratim?
Ga. Fürst: Ja, 7. Julija je bila otvoritev.
Nina: Najlepša hvala za pogovor.
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5. Elektronsko sporočilo; dr. Ivanka Počkar

Pozdravljeni,
pošiljam vam fotografijo nagrobnika z brežiškega pokopališča, v katerem sta pokopana
zakonca iz Bukoška 24, umorjena leta 1933. Grob z nagrobnikom je desno od
nagrobnika Pustak.
Izpis iz etnološke fototeke PMB, Ivanka Počkar:
Pokopališče Brežice. Kamnit (cementni) nagrobnik z vstavljeno kamnito napisno ploščo
svetle barve. Zakonski par Ivanšek, umorjen v svoji hiši v gozdu Dobrava pri Brežicah.
Napis:

Anton

Ivanšek,

*1861/Marija

Ivanšek,

*1861/UMORJENI

30.

9.

1933/POČIVAJTE V MIRU/Spomenik postavlja/žalujoča hčerka Mici. Sinovi Anton i
Martin.

NOVICE
Vir: Slovenski gospodar, 20.09.1933, letnik 67, številka 38
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica
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Tule je še članek o umrlih na železniškem prehodu v Zakotu pri čuvajnici št. 31:

Deutsche Wacht (01.10.1910, letnik 35, številka 79)Vir: Deutsche Wacht
Izvor: Osrednja knjižnica Celje
Najdeno: 15. 4. 2014, Ivanka Počkar.
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Tu pa je še zgodba o bratih iz spodnjega in iz zgornjega gradu Rajhenburg, ki naj bi
namerila in istočasno ustrelila en drugega. Njuni lobanji sta bili shranjeni v kapeli gradu
Rajhenburg in se je še stoletja po njuni smrti slišalo šklepetanje lobanje (kot prepir) med
njima.

Dolenjske novice, št. 23, 1. 12. 1886.
Pozdrav!
Ivanka Počkar
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