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I. ZGODOVINA GRADU SNEŽNIK 

G 
rad Snežnik so med 10. in 11. stoletjem dali zgraditi cerkveni gospodje, oglejski patriarhi. Grad je bil prvotno trdnja-
va, v kateri so popotniki in trgovci dobili zatočišče, preden so se podali naprej skozi snežniške gozdove.  
Po kateri naravni danosti so si lastniki izposodili ime za to trdnjavo in poznejši grad? Pri odgovoru si pomagaj s 
sliko. ______________________________________ 

R 
azmisli, kakšna je razlika med trdnjavo in gradom, 

in pravilno poveži pojme s slikama. 

                                                              

                                                                                                   TRDNJAVA 

GRAD 

N 
ajstarejša zgodovina gradu ni znana. Grad je od svojega nastanka do začetka 20. stoletja doživel veliko pre-
nov in dograditev. Ponekod je še viden tramovni strop iz 17. stoletja. Iz tistega časa je tudi prva znana upo-
dobitev zunanjščine, ki jo je v Topografiji Vojvodine Kranjske in Slavi Vojvodine Kranjske objavil slovenski 
polihistor (dopolni) ______________________________________ . 

V 
 gradu Snežnik se je v skoraj tisočletni zgodovini zamenjalo več lastnikov. Med 
devetimi poznanimi imeni poišči prve in zadnje lastnike (obkroži) in jih poveži z 
grboma.  

RAUBER  • SCHNEEBERG  •   PRANCK  •   RAUMBSCHISSEL  •   EGGENBERG    

LAMBERG   •  SCHÖNBURG-WALDENBURG   •    LICHTENBERG   •   AUERSPERG   

♦ Razmisli in razloži, zakaj so rodbine uporabljale grbe. V pomoč naj ti bo slika na levi. 

   _________________________________________________________________ 
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1. naloga:  

2. naloga: 

3. naloga: 

4. naloga: 



 

II. HABSBURŠKA OZIROMA AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA  

OBDOBJE HABSBURŠKE MONARHIJE 

V 
 obdobju habsburške monarhije (13.–19. stoletje) so na gradu Snežnik bivale 
številne rodbine, tudi grofje Lichtenbergi, ki so sicer grajsko posest kupili že 
leta 1707 in jo obdržali do srede 19. stoletja. Njihovo zadnje obdobje, ko so 
upravljali z gradom, zaznamuje preporod narodov po vsej Evropi in revolucio-
narno leto 1848, z odpravo starega fevdalnega sistema. 

D 
opolni besedilo s predlaganimi pojmi. 

◦ GRAJSKIH VRATIH  ◦  KMET ◦ REVŠČINI  ◦  PRAVICE  ◦  TLAKO  ◦   

◦  KMEČKIH UPOROV   ◦   FEVDALIZEM   ◦   ZEMLJIŠKI GOSPOD  ◦ 

Č 
as 19. stoletja je bil v Evropi tudi v znamenju preporoda narodov. Tam, kjer so narodi živeli razdeljeni v razne 
države ali pod tujimi vladarji, so začeli ljudje spoznavati, da jih vežejo skupni jezik, običaji in zgodovina. Zato so 
se gibanja po vsej Evropi zavzemala za skupno in svobodno kulturno izražanje v domačem jeziku, ponekod pa 
so se pojavljale zahteve po združitvi in osvoboditvi izpod tuje vladavine. Preporod narodov je zajel Slovence že 
v začetku 19. stoletja v času francoske nadvlade, ko sta novo misel oznanjala Žiga Zois in Valentin Vodnik, v 
nadaljevanju pa tudi drugi pomembni možje. 

O 
dgovori, kateri od njiju se je z novimi idejami obračal 
na preproste ljudi, kmete in obrtnike? 

__________________________________________ 

 

Drugo polovico 19. stoletja zaznamujejo veliki družbeni premiki. Z letom 1848 

je bil v habsburški monarhiji ukinjen __________________. V novi družbeni 

ureditvi je _________________ postal lastnik zemlje, ki jo je obdeloval. V 

času fevdalizma je bil lastnik zemlje in pridelka __________________. Odgo-

voren je bil za obrambo posestva, kmetje pa so morali opravljati 

________________ in plačevati dajatve. To je za večino ljudi pomenilo veliko 

breme, živeli so v ________________, zato že od 15. stoletja dalje beležimo  

več __________________. Eden zadnjih uporov, ki je bil lokalne narave na 

območju Loške doline, se je zgodil tudi leta 1848. Kmetje so s kmečkim orod-

jem prišli zahtevat svoje _________________. Še danes so na 

_____________________ vidni sledovi udarcev kmečkega orodja. 

A 
li veš, kateri dve osrednji osebnosti sta pri nas v drugi 
četrtini 19. stoletja oblikovali narodno in kulturno 
gibanje? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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5. naloga: 

6. naloga: 

7. naloga: 



N 
a zemljevidu pobarvaj vse dežele, ki so sodile 
pod avstro-ogrsko monarhijo, pomagaj si z 
besedilom ob zemljevidu. Z rdečo pobarvaj 
dežele, ki so sodile v avstrijski del monarhije, z 
zeleno pa dežele, ki so sodile v ogrski del 
monarhije. 

AVSTRIJSKI DEL: 

1. Češka 

2. Bukovina 

3. Koroška 

4. Kranjska 

5. Dalmacija 

6. Galicija 

7. Primorska 

8. Spodnja Avstrija 

9. Moravska 

10. Solnograška 

11. Šlezija 

12. Štajerska 

13. Tirolska 

14. Zgornja Avstrija 

15. Voralberg 

 

OGRSKI DEL: 

16. Madžarska 

17. Hrvaška in Slavonija 

 

POD AVSTRIJSKO UPRAVO 1878–1908: 

18. Bosna in Hercegovina 

D 
opolni stavek in si pri tem pomagaj z zemljevidom. 

V avstro-ogrsko monarhijo so sodile tudi _____________, osrednja slovenska 
zgodovinska pokrajina, ter slovenske dežele Primorska, ___________ in 
_______________. 

 

            ♦ V katero deželo je sodila posest gradu Snežnik? 

               ______________________________________ 

V 
 tem obdobju so bile velike razlike med aristokracijo in navadnim prebivalstvom.   

 Poveži značilne pojme s slikama. 

OBDOBJE AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE 

Z 
adnji zasebni lastniki gradu Snežnik, nemška rodbina Schönburg-
Waldenburg, so grad kupili leta 1853 in ga upravljali vse do konca druge 
svetovne vojne, do leta 1945. Čas, ko je rodbina skrbela za grad in mu tudi 
dala zadnjo podobo, je bil čas habsburške, kasneje avstro-ogrske monarhije 
(1867–1918), po prvi svetovni vojni pa čas države, ki se je končno imenovala 
Jugoslavija. 

HLADILNIK 

PEČENKA 

ŽGANCI 

SVILA 

LAN 

SLUŽINČAD 

HLAPCI IN DEKLE 

VEZILJA 

SREBRNO NAMIZNO POSODJE 

PERZIJSKE PREPROGE 

LESENE ŽLICE 

KAMRICA 

KRUŠNA PEČ 

BOGKOV KOT 

REVŠČINA 

♦ Kateri jezik je govorila družina Schönburg-Waldenburg in kako so se sporazume-
vali s slovenskimi domačini? 

   ___________________________________________ 
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8. naloga: 

9. naloga: 

10. naloga: 

11. naloga: 



III. ŽIVLJENJE RODBINE SCHÖNBURG-WALDENBURG NA GRADU V 19. IN 
     20. STOLETJU  

K 
nežja družina Schönburg-Waldenburg je bila zadnja družina, ki 
je živela na gradu. Iz tega časa sta ohranjeni podoba gradu in 
notranja oprema, kot ju lahko vidimo danes. Na gradu Snežnik je 
predstavljeno življenje na gradu pred (obkroži): 

A) 100 leti 

B) 10 leti 

C) 1000 leti 

♦  Poskušaj se spomniti, katere nagačene živali ali trofeje si opazil ob obisku 
gradu? Naštej jih vsaj sedem. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

♦  Ali je med trofejami tudi kakšna žival, ki ne živi v snežniškem gozdu?  
Ustrezno obkroži. 

DA  ◦  NE  ◦   SE NE SPOMNIM 
 

♦  Ena od lovskih trofej, predstavljena na gradu, je avtohtona živalska vrsta, 
ki pa je bila v sredini 19. stoletja iztrebljena. Katera? 

___________________________________________________________ 

 

G 
rad Snežnik je zadnja plemiška družina uporabljala kot lovsko-počitniški dvorec. V ta del Slovenije, nekoč Kranj-
ske, so družinski člani prihajali zlasti na počitnice. Med preživljanjem prostega časa so se odpravljali, predvsem 
moški, tudi na lov v snežniške gozdove. Skozi desetletja se je tako v gradu nabralo lepo število lovskih trofej. 

NAMIG: 

princ Herman 

kneginja Luiza 

knez Oton Viktor  

knez Jurij 

kneginja Tekla 

princ Ulrik  

princesa Ana 

 DRUŽINSKO DREVO  

 

P 
o spominu dopolni družinsko drevo zadnje tu živeče 
družine, ki je bila predstavljena ob tvojem obisku. V 
prazna polja vnesi spodaj predlagana imena članov. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na zadnji strani delovnega zvezka izdelaj družinsko drevo 
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12. naloga: 

13. naloga: 

14. naloga: 



POSEST GRADU SNEŽNIK 

G 
radu Snežnik je pripadala velika posest s hlevi, obrtnimi delavnicami za potrebe graščine, park, vrtnarija, dre-
vesnica, travniki, njive, sadovnjaki, več sto hektarjev gozdov in lesna tovarna. Za oskrbo tako velikega poses-
tva je bilo za delo potrebnih veliko delavcev. Kot na drugih gradovih so se zaposleni delili na uslužbence in 
služabnike. Uslužbenci so bili izobraženi, saj so graščaki nekatere poslali v šole ali pa so zaposlili že izobra-
žene ljudi. Ti poklici so prehajali iz roda v rod. 

♦ Razmisli, od kod izhajajo imena poklicev. 

        Voznik                       

  Gospa, ki 
kuha 

                            

        Strežaj                       

      Kdor se 
ukvarja z 
lovom 

                        

  Ženska, 
ki veze 

                            

            Izdeluje 
in 
poprav-
lja kole-
sa vozov 

                  

          Obdeluje 
kovino 

                    

              

M 

                

  Kdor 
upravlja 
posestvo 

                            

            Služab-
nica za 
osebno 
strežbo 

                  

R 
eši križanko in spoznal boš poklice, ki so jih opravljali uslužbenci gradu. Rešitev v oranžnem polju označuje 
dedno, neprodajno rodbinsko posest. 

K 
do sta bila spletična in pedentar na gradu 
Snežnik? Kaj sta delala v gradu? 

___________________________________ 
 

♦ Razloži, kaj pomeni narečni izraz pedentar. 
Mogoče veš, iz katere besede izvira? 
Pomisli, kako bi izraz poimenovali z bolj 
razumljivimi besedami. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

N 
a posestvu gradu je delovala posebna strokovna 
šola - katera? Njeni pokrovitelji so bili zadnji last-
niki v 19. stoletju in je potekala v slovenskem 
jeziku. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A) Tekstilska šola 

B) Čevljarska šola 

C) Gozdarska šola 

D) Lesarska šola 
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15. naloga: 

16. naloga: 17. naloga: 



IV. STANOVANJSKA OPREMA NA GRADU SNEŽNIK  

O 
bkroži, katere izmed naštetih prostorov si si ogledal na gradu Snežnik. V pomoč naj ti bodo slike. 

 

♦   SPLETIČNINA SOBA  ♦  GUVERNANTIN KABINET   ♦ MARGARETIN SALON   ♦  HENRIKOV KOTIČEK   ♦   

♦   VEČERNI DRUŽABNI SALON (današnja poročna soba)   ♦    EGIPČANSKA SOBA   ♦        

♦    GLAVNA JEDILNICA      ♦      ANIN ŠIVALNI KOTIČEK    ♦  

K 
nežja družina je grad opremila s sodobnim pohištvom svojega časa. Nekaj kosov je še bidermajerskih 
(Ulrikova spalnica, biljardna miza), večina pa je izdelana v historističnih slogih (posnemajo sloge preteklih 
stoletij): novobaročnem, novorokokojskem in novorenesančnem slogu. Zanje je značilen izdaten okras. 
Predmeti so rezljani in struženi, stene so prekrite s cvetličnimi tapetami, stropi so bogato poslikani, sedežno 
pohištvo je močno oblazinjeno. 

Z 
a debelimi grajskimi zidovi je bil vedno prisoten hlad. 
Poglej zidove in oceni njihovo debelino. Pomagaj si z 
dolžino dlani. Koliko dlani meri zid? 

___________________________________________ 

♦ Na kakšen način so na gradu ogrevali prostore? Pomisli na 
to, kje je bilo kurišče in kje grelno telo. 

________________________________________________ 

♦ Katere so glavne prednosti ogrevalnega sistema na gradu? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

OGREVALNI SISTEM 
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18. naloga: 

19. naloga: 



Z 
 umetniškega in zgodovinskega vidika je v egipčanski sobi zanimiva 
skrinjica za hranjenje dragocenosti. Posebno zanimiv je njen pokrov 
s kipcem. Kipec je posnetek enako oblikovane lesene žlice za mazi-
lo iz obdobja 18. dinastije (16.–13. stoletje pr. n. št.), ki jo hranijo v 
Egiptovskem muzeju v Kairu. 

♦ Kaj predstavlja figura na pokrovu? Obkroži pravilen odgovor. 

        plavalko           ♦           akrobatko         ♦           plesalko 

♦ Pojasni, zakaj si se odločil za takšen odgovor. 

   ____________________________________ 

EGIPČANSKA SOBA 

♦ Iz katere starodavne kulture je egiptomanija črpala motive?  ___________________________________________ 

♦ Po ustnem izročilu je oprema egipčanske sobe prišla na grad (obkroži pravilen odgovor):  

A) Pohištvo je na dunajski dražbi kupila Ana. 

B) Pohištvo je Hermanu podaril egipčanski princ. 

C) Pohištvo je izdelal lokalni mizar iz Starega trga pri Ložu. 

♦ Pozorno poglej razstavljene predmete v egipčanski sobi in pojme pravilno poveži med seboj. 

 

 

 

STOL REZBARIJA LOTOS 

ZAVESE VEZENJE FARAONOVA MASKA 

LESTENEC POSLIKAVA SKARABEJ 

E 
gipčanska soba z začetka 20. stoletja v drugem nadstropju je lep primer egiptomanije. Egiptomanija je izraz, 
ki označuje navdušenje nad egipčansko kulturo. Evropo je zajemala v valovih od tridesetih let 18. stoletja  pa 
vse do tridesetih let 20. stoletja in se je odražala na vseh področjih umetnosti: v arhitekturi, oblikovanju 
notranje opreme, izdelkih umetne obrti, kiparstvu, slikarstvu, gledališču in filmu. 

KNJIŽNICA 

N 
a gradu Snežnik so imeli tudi svojo knjižnico, ki hrani ponatis Luthrove Biblije 
iz leta 1735. Biblija je napisana v stari nemški pisavi gotici. Kateri znameniti 
Slovenec je to knjigo v 16. stoletju prevedel v slovenski jezik? 

               ————————————————— 
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20. naloga: 

21. naloga: 

22. naloga: 



P 
ozorno poglej fotografijo spalnice Ulrikovih otrok, posebej bodi pozoren na vrste pohištva in njihov namen. Na 
podlagi vrste pohištva določi namembnost delov sobe in kaj so tam nekoč počeli. Označi na sliki! 

 

Ali veš, da je v  tej sobi 

leta 1920 dva poletna 

meseca preživljal gene-
ral Rudolf Maister, ko je 

s svojo generalsko ekipo 

sodeloval pri določitvi 

južne rapalske meje 

(meja med Kraljevino 

SHS in Italijo)? 

V 
 3. nadstropju gradu se orientiraj v 
prostoru in pravilno obrni tloris. V 
sobe vpiši njihova imena ali 
namembnost. 

N 
a kakšen način so si včasih graščaki (princi, princese) krajšali čas na gradovih? Pomisli, kako so dneve 
preživljali, kadar niso odhajali na sprehode, ježo s konji, lov in opazovanje divjadi, obiske na druge grado-
ve? V katerih prostorih so preživljali prosti čas na gradu Snežnik?  

_____________________________________________________________________________________

♦ Kaj ti o nekdanjem načinu življenja pove umestitev umivalne opreme? Navedi predmete, 
ki sestavljajo umivalni kot.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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24. naloga: 

25. naloga: 

26. naloga: 

23. naloga: 



V. TEHNIŠKA DEDIŠČINA  

G 
rad Snežnik je zanimiv tudi z vidika ohranjene tehniške dediščine. Na ogled 
so različni predmeti in naprave za vsakdanjo rabo iz obdobja, ko elektrika 
po domovih še ni bila široko v uporabi, pa tudi naprave, ki delujejo na elek-
trično energijo. Elektrika je bila na gradu Snežnik napeljana leta 1924 po 
nakupu lokomobile. 

P 
omemben del dohodka je snežniškemu posestvu prinašala prodaja 
ledu, ki so ga pridobivali na umetni vodni zajezitvi na delu travnika, 
kjer je v zimskem času še vedno drsališče. Velike ledene kocke so 
skladiščili v bližnji ledenici ob gradu. Led pa so imeli tudi za lastne 
potrebe, na voljo je bil vse leto in uporabljali so ga za hišni hladilnik.  

Na sliki označi, kam so dali led in kam hrano. Pojasni, čemu je služila 

pipa. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

G 
ovorilno cev so pred napeljavo elektrike 
uporabljali za prenos zvoka. Kakšne oblike 
komunikacije na daljavo uporabljamo 
danes? Naštej jih vsaj pet. 

__________________________________

__________________________________ 

Z 
 dvigalom za drva so si na 
gradu lajšali prenos drv iz 
drvarnice do peči in kuhinje. 
Kako je speljano dvigalo na 
gradu Snežnik? Obkroži pra-
vilni odgovor. 

A) z notranjega dvorišča v 
prvo nadstropje 

B) iz 4. v 2. nadstropje 

C) z notranjega dvorišča v 
pritličje 

V 
 18. stoletju so novi izumi in iznajdbe novih strojev sprožili prvo industrijsko revolucijo. Iznajdba parnega stroja škot-
skega izumitelja Jamesa Watta je pomenila prelomnico v tehnološkem razvoju človeške družbe. Novi izumi in iz- 
najdbe so se po tem skokovito vrstili, kar je v drugi polovici 19. stoletja sprožilo drugo industrijsko revolucijo. To so 
zaznamovali predvsem izumi na področju električne energije, tehnike, prometnih sredstev, znanosti itn. Sprva je bil 
tehnološki napredek omejen le na razvoj industrije in novih panog, sčasoma pa so bili tehnoloških izboljšav deležni 
tudi običajni ljudje. 

L 
eta 1924 je bila na grad Snežnik napeljana elektrika, takrat 
so bila elektrificirana tudi vsa obstoječa svetila. Če jih pozor-
no pogledaš, lahko prepoznaš prvotno svetilo, ki ni bilo na 
elektriko. Kakšna svetila so to bila? 

Ali veš, da 
so z napelja-
vo elektrike 
prejšnje 
govorilne 
cevi za kli-
canje služin-
čadi zamen-
jali s sobno 
kl icno 
napravo, ki 
je delovala 
na električno 
energijo?  
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__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

27. naloga: 

28. naloga: 29. naloga: 

30. naloga: 



MOJE DRUŽINSKO DREVOMOJE DRUŽINSKO DREVOMOJE DRUŽINSKO DREVOMOJE DRUŽINSKO DREVO    
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