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Povzetek
Kartuzija Jurklošter je bila ustanovljena daljnega leta 1170 in velja za eno od treh najstarejših
srednjeveških kartuzij. V njej sta svoje zavetje našla Friderik in Veronika Deseniška. Njuni
ljubezni je nasprotoval celjski grof Herman II. Friderik in Veronika zbežita iz celjskega gradu
in poiščeta zavetje pri menihih v Jurkloštru, kjer ju sprejme prior Arnold in ju poroči. Tu se
naša zgodba in pustolovščina šele začne.
Cilj naloge je obiskovalce Jurkloštrske kartuzije popeljati v skrivnostni svet mračnega
srednjega veka, kjer sredi mrzlih kamnitih zidov tli prava ljubezen. Kraj želimo predstaviti kot
čudovito kuliso za poročno destinacijo.
Ključne besede: kartuzija, poroka, turistična ponudba, trženje
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ZAHVALJUJEMO se Zavodu ODON Jurklošter in učiteljici OŠ Antona Aškerca Rimske
Toplice - vodji PŠ Jurklošter Darji Horjak za strokovno, zanimivo, poučno in zabavno vodenje
po kartuziji; za pomoč in mentorstvo pri nastajanju turistične naloge.
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1 UVOD
Romeo in Julija je naslov tragične ljubezenske zgodbe, ki je navdihovala ustvarjalce vseh
generacij in umetniških zvrsti.
Zgodovinarji zatrjujejo, da so romantično ljubezen v 11. stoletju »iznašli« provansalski
popotni vitezi. Po vzoru je William Shakespeare leta 1593 zložil nesmrtno tragedijo. Množice
turistov obiskujejo izmišljeno prizorišče, Julijin balkon v Veroni.
Leta 1428 je dal generalni predstojnik kartuzijanov dovoljenje za pokop pomembne osebe v
kartuziji Jurklošter. Z veliko verjetnostjo lahko govorimo o pokopu Veronike Deseniške v
prostorih nekdanje kapiteljske dvorane, ki so jo preuredili tako, da je omogočila vstop izven
klavzure. Ohranjeni arhitekturni elementi nam to potrjujejo, ob enem pa govorijo o izjemni
ljubeči pozornosti s katero je bil ta prostor urejen.
V Jurkloštru je ugnezdena najlepša ljubezenska zgodba na slovenskem. Ta zgodba je
tragična in skoraj nepoznana v evropskem prostoru. Pot v Jurklošter je pogosto naključna.
Mislimo, da je dobro tako. Ostanki kartuzije Jurklošter v dolini reke Gračnice so slabo
zaščiteni pred propadom in ne prenesejo množičnega turizma.
V šolski kroniki smo prebrali, da je bil v Jurkloštru tabor Skriti zaklad, 3. in 4. junija 2010.
Učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni na različnih področjih, so razvijali svoje potenciale
z ustvarjalnostjo, druženjem in spoznavanjem skrivnosti starodavne kartuzije, tragične
ljubezni in okolja (program = priloga).
Jurklošter danes ponuja zanimiv prikaz bivalnih prostorov tistega časa. Z nami si boste lahko
ogledali kraj. Njegovo bogato zgodovino želimo predstaviti z vodenjem in obiskom
zgodovinskih ostankov (cerkev sv. Mavricija in ostanki kartuzije, zanimivo obnovo malega
križnega hodnika, stare samostanske kuhinje, most zaljubljencev, stražni stolp, obzidje, ...),
zaljubljene pa navdušiti - da ga izberejo za izpoved ljubezni. Predstavljamo ga kot
čudovito kuliso za poroke.

1. 1

Predstavitev izbrane teme in struktura naloge

Ostaja zgodovinsko vprašanje, kje sta Friderik in Veronika v letih 1422-1425 našla azil
za svojo ljubezen. Naša turistična naloga postavlja Veroniko v zatočišče Jurkloštrskega
samostana – v tem obdobju so imeli samostani tudi to poslanstvo.
Od tod tudi naslov naloge Kartuzija Jurklošter – zavetje ljubezni. Kraj z okolico predstavlja
čudovito kuliso za poroke, zaroke, izpovedi ljubezni, meditacijo ali nedeljski izlet.
Naloga je sestavljena iz treh delov: raziskovanje virov, turistični produkt – dan odprtih vrat in
priloge.

1. 2 Uporabljena metodologija ter opredelitev virov pri izdelavi
turistične naloge
Informacije smo iskali na terenu, pri Zavodu ODON Jurklošter, na spletu, v pisnih virih, ki
smo jih poiskali v knjižnici, časopisnih člankih ter s pregledom šolske kronike, raziskovalnih
nalog in projektov.
Sestali smo se s predstavniki Zavoda ODON Jurklošter, STIK-a Laško, Turističnega društva
Rimske Toplice, Turističnega društva Jurkloštor, Rimskih Term, Hotel Thermana Park Laško,

Hotel Zdravilišče Laško, AGM Nemec. Predstavili smo jim našo idejo in jih povabili k
sodelovanju in sponzorstvu. Ker smo prepričani, da bo projekt uspel, ga bomo tržili tudi na
drugih šolah, v kraju ter občini Laško. Zanj bomo izdelali reklamne plakate in promocijski
material.

2

TEORETIČNI DEL – VSEBINSKA IZHODIŠČA

2. 1

Kratka zgodovina Celjskih grofov

Cêljski grôfje (nemško Grafen von Cilli) predstavljajo najbolj
znano in najpomembnejšo plemiško in vladarsko rodbino, ki
je imela svojo matično posest na območju današnje
Slovenije. Potomci grofov Celjskih živijo še danes.

Slika: grb Celjskih Grofov (vir: Wikipedija)

2. 1. 1

Žovneški gospodje

Družina je bila prvič omenjena okoli leta 1125, ko so se po Savinjski dolini imenovali
gospodje iz Saunije, od leta 1173 pa po gradu Žovnek — Žovneški gospodje. V Savinjski
dolini so imeli v posesti poleg Žovneka še gradove Šenek, Liebenstein in Ojstrico.

2. 1. 2 Povezovanje s Habsburžani
Potem ko so se Žovneški gospodje konec 13. stoletja leta 1278, postavili na stran
Habsburžanov v bitki pri Dürnkrutu proti češkemu kralju Otokarju II. in v vojni proti GoriškoTirolskim v bojih za češko krono, se je v 14. stoletju začel njihov vzpon. Po bojih za češko
krono so v upravo prejeli zasedena posestva Goriško-Tirolskih v porečju Savinje. Leta 1308
so izročitvijo svojih gospostev Habsburžanom in hkratnim prejemom teh posesti nazaj v fevd
postali habsburški vazali. Šele leta 1423 je Ernest Železni izročil Hermanu II. listino iz leta
1308, po kateri so imeli Celjski od Habsburžanov v fevdu svojo prej alodialno posest. S tem
se je odpovedal fevdnemu gospostvu nad Celjskimi.
Po izumrtju rodbine grofov Vovbrških leta 1333 so pridobili njihovo posest in s tem Celje, ki
tako postane nov rodbinski sedež, hkrati pa pričnejo nakupovati posest na Kranjskem. To je
bila podlaga da je 16. aprila 1341 cesar Ludvik Bavarski povzdignil Ulrika I. v grofa. Družina
se je odslej preimenovala po Celju. Grofovsko povzdignjenje je 30. septembra 1372 potrdil
še cesar Karel IV.

2. 1. 3

Grofje Celjski

Zadnji Žovneški gospod in prvi Celjski grof je bil Friderik I. (umrl 1360).
Velik porast posesti dosežejo Celjski grofje, ko je vodstvo rodbine prevzel Herman II. (okoli
1365–1435). Ta je leta 1396 rešil cesarja Sigismunda Luksemburškega pred smrtjo na
bojnem polju, v boju z Osmani pri Nikopolju; nakar se je Sigismund poročil še s Hermanovo
hčerko Barbaro Celjsko. Luksemburžani in Celjski so se tako povezali še krvno.
Zaradi zaslug pri Nikopolju je Sigismund Hermanu II. že leta 1397 podelil mesto Varaždin in
gospostvi Vinico in Vrbovec (Zagorje) ter leta 1399 še grofijo Zagorje in jim v titulaturi dodal
še naziv zagorski grofje. Leta 1405 Celjski grofje pridobijo še Medžimurje s Čakovcem ter
naslednje leto - 1407 – upravo nad zagrebško škofijo in zagrebškim Gradcem. Leta 1406 je
Sigismund imenoval Hermana II. za slavonskega in hrvaško-dalmatinskega bana (tako je
Herman II. postal kraljev zastopnik z močjo regenta v celotnem hrvaškem kraljestvu). Ko je
leta 1408 Sigismund ustanovil nov viteški red Zmajev viteški red, sta bila Herman II. in
njegov sin Friderik II. poleg srbskega despota Štefana Lazarevića na vrhu podpisnikov tega
novega reda.
2. aprila 1415 jim je cesar podelil nov grad Pliberk s pripadajočim posestvom, a so Celjani ta
grad pustili Habsburžanom zaradi nevarnosti izbruha vojne. 11. aprila 1415 je Sigismund
podelil Celjskim tudi pravico do krvnega sodstva v Celjski grofiji. 28. aprila 1418 umre
Friderik III. Ortenburški in s tem Celjski grofje dobijo celotno dediščino izumrle rodbine
ortenburških grofov (z njimi so podpisali leta 1377 obojestransko pogodbo o dedovanju v
primeru izumrtja rodbine (po moški strani); tako so dobili grofiji Ortenburg in Strmec na
Koroškem, kranjske posesti in vse njihove nazive in pravice, ki jih fizično prevzamejo v
posest 29. februarja 1420. Osamosvajanje Celjskih grofov je napredovalo v letu 1423, ko so
bili povzdvignjeni v neposredne državne gospode, leta 1431 pa je Sigismund podelil Celjskim
grofom pravico do kopanja in obdelovanja rude v vseh njihovih gospostvih. Herman II. je 13.
oktobra 1435 umrl.

2. 1. 4

Dedna pogodba in izumrtje moške linije

Marca 1437 so sklenili dedno pogodbo z Goriškimi grofi, 29. junija istega leta pa še
desetletno vojaško zvezo s hrvaškimi Frankopani. Zatem je istega leta - 1437 - sledila krajša
vojna med Celjani in krškim škofom Janezom Schallermannom, v kateri so bili požgani
številni gradovi, posestva, polja in povzročena velika škoda do marca 1438. Premirje so
podpisali 23. avgusta 1440.
Po vojni so Habsburžani priznali Celjanom njihov položaj v deželi, a so Celjski morali priznati
oblast kneza notranjeavstrijskih dežel. Ta poravnava med Celjani in Habsburžani je
vsebovala tudi obojestransko dedno pogodbo v letu 1443.
Z umorom Ulrika II. Celjskega, 9. novembra 1456 v Beogradu, je celjska rodbina izgubila
zadnjega moškega člana in celjsko posest so po krajši vojni prevzeli Habsburžani. Čeprav je
ob izumrtju vodja rodbine nosil knežji naziv, se Celjske v zgodovinopisju tradicionalno
omenja z nižjim, grofovskim nazivom.
Lani, leta 2017 je minilo 560 let od izumrtja Celjskih grofov.

2. 2

Grofov Celjskih

Friderik I. Celjski je bil deželni glavar na Kranjskem in v
Slovenski marki. Leta 1341 je bil povzdignjen v grofa
Celjskega.
Viljem Celjski je poveljeval mogočni vojaški najemniški sili
Celjskih, ki je sodelovala v vseh vidnejših spopadih v Evropi.

Herman II. Celjski je po bitki pri Nikopolju, v kateri je rešil
življenje ogrskemu kralju Sigismundu Luksemburškemu,
postal njegov najtesnejši zaveznik. Kralj se je poročil z
njegovo najmlajšo hčerko Barbaro.

vir: hervardi.com/nikopolje.php

Friderik II. Celjski je bil v letih po pridobitvi Zagorske in
Ortemburško-Sternberške grofije Sigismundov vojskovodja ter
skupaj z očetom in sestro član elitnega Zmajevega reda.

Fotografija: Wikipedia
Commons

Ulrik II. Celjski je bil pretendent za bosansko krono, vendar
so mu razmere na Ogrskem ponujale možnosti za še večjo
moč, ko se je polastil skrbništva nad mladoletnim kraljem
Ladislavom Posmrtnim.
Knez Ulrik je bil poslednji moški pripadnik svoje dinastije.

Naslikal akademski slikar Rudi
Španzel (1999) na osnovi
raziskav lobanje. (Foto:
dokumentacija Dnevnika)

Herman Kilavi (škof) je bbil freisinški škof ter leta 1421, tik
pred smrtjo, tridentinski škof.

vir: Wikipedija

Sigismund Luksemburški je bil po poroki z Marijo Ogrsko
okronan z ogrsko krono. Leta 1408 se je poročil z Barbaro
Celjsko. Leta 1414 so ga okronali za nemškega kralja in leta
1420 za češkega kralja, nakar je leta 1433 segel še po kroni
rimskega cesarja.

Vir:
hervardi.com/nikopolje.php

Katarina Celjska je bila kči Štefana II. Kotromanića,
bosanskega bana in kralja, ki je vladal Hrvaški in Dalmaciji.
Poročena je bila z ogrskim kraljem Ludvikom I. Anžujskim,
njuna hčerka Marija je bila prva žena Sigismundu
Luksemburškemu.
Barbara Celjska je bila druga žena Sigismunda
Luksemburškega in je bila okronana z ogrsko, nemško in
češko krono ter krono svetega rimskega cesarstva.

vir: Wikipedija

Katarina Celjska, hči srbskega despota Jurija Brankovića, je
bila žena kneza Ulrika II., njena sestra Mara pa najljubša žena
sultana Murata II., ki je bil s celjskimi knezi in s srbskim
despotom v prijateljskih odnosih.
Elizabeta Luksemburška je bila poročena z ogrskim,
nemškim in češkim kraljem Albertom II. Habsburškim. Po
njegovi smrti se ji je rodil Ladislav Posmrtni, katerega so po
spektakularni kraji svetoštefanske krone, okronali za ogrskega
kralja.

vir: Wikipedija

Elizabeta Celjska je bila že v otroških letih poročena z
Matijom Hunjadijem, kasnejšim ogrskim kraljem Matijo

Korvinom.
Margareta Celjska je bila hči Hermana III. Celjskega, ki je
bival v Radovljici, od koder je upravljal obsežna OrtemburškoSternberška posestva.

vir: Wikipedija

2. 3 Veronika Deseniška
Veronika Deseniška nosi ime »plemenita Veronika von Dessnitz« (Dessenitz, Desnicze).
Pridevek se je v zgodovinopisju in književnosti skoraj vselej povezoval z imenom vasi in
sedeža župnije Desinić južno od Velikega Tabora v Hrvaškem Zagorju, za kar pa govori le
podobnost imena in kraja v bližini Friderikovih posestev; vprašanje do danes ni rešeno. Po
Celjski kroniki naj bi bila Veronika viteškega rodu, torej nižjega stanu od moža. Friderik sam
jo je, ko je prosil Benetke za zatočišče, predstavil kot »dvorjanko ogrskega kralja« in »hčer
nekega velikega ogrskega barona«. O prvem delu njenega življenja nimamo podatkov.
S Friderikom II. Celjskim se je Veronika poročila leta 1424 ali 1425, nekaj let zatem, ko je v
sumljivih okoliščinah umrla njegova prva žena Elizabeta Frankopanska. Poroke med nižjim in
višjim življenjem pa so bile po cerkvenem pravu sicer veljavne, a med plemstvom niso bile
sprejete. Herman II. je bil zaradi vseh teh dogodkov jezen, ker je bila čast celjske dinastije s
Friderikovimi dejanji omadeževana, in ker je imel s Friderikom druge načrte. Friderik se je
pred očetom skrival, a ga je v past zvabil njegov svak, ogrski kralj Sigismund.
Med tem, ko je bil Friderik II. v ujetništvu pri svojem očetu, so Hermanovi ljudje iskali
Veroniko, ki se je nekaj časa v veliki stiski in bedi skrivala v divjini, nekaj časa pa preživela
skrita na gradu Vurberk pri Frideriku IX. Ptujskem. Ko so jo ujeli in privedli v Celje, jo je
Herman II. obtožil, da ga je hotela zastrupiti, in da je s čarovništvom obnorela njegovega
sina, da jo je poročil. Proces proti Veroniki Deseniški je prvi zabeležen čarovniški
proces na Slovenskem. Veronika je imela dobrega zagovornika - kronika celjskih omenja
"besednika" (verjetno prior Arnold, ki predstavlja moralno avtoriteto) zato jo je sodišče
oprostilo krivde, kljub temu pa jo je dal Herman II. zapreti v grad Ojstrico, kjer so jo 17.
oktobra 1425 umorili tako, da so jo utopili v kadi. Po ljudskem izročilu naj bi po naročilu
Hermana II. to storil celjski vazalni vitez Jošt Soteški.
Pokopali so jo v Braslovčah, Friderik II. pa jo je kasneje dal prekopati v samostansko cerkev
Kartuzijanskega samostana Jurklošter. Lik Veronike Deseniške je navdihnil več umetniških
literarnih del med Slovenci, Hrvati, Nemci, Italijani in Čehi, pri Slovencih pa tudi eno opero.

2. 4 Tragična ljubezen Friderika in Veronike
Friderik II. se je okoli 1405 poročil z Elizabeto, hčerjo Stjepana Modruškega (Frankopana),
materjo Ulrika II., a že od okoli 1415 sta zakonca živela vsaksebi. Po ljudski govorici je zaradi

ljubezni do Veronike, »ki bi jo rad vzel za ženo«, ubil 1422 Elizabeto v Krapini, ko je oče
Herman II. poskušal zakon obnoviti oz. pobotati. Friderik je ponudil Beneški republiki odkup
posestev, ki jih je bil dobil kot nadomestilo za ženino doto, a je republika ponudbo zavrnila in
so jih zasedli Elizabetini sorodniki (vendar bi jih po Sigismundovi razsodbi 1435 morali vrniti).
Obtožba pred cesarjem in ogrskim kraljem Sigismundom, da je umoril ženo — za
nepristranskega sodnika je bil naprošen danski kralj Erik VII., ki se je mudil na Ogrskem
očitno Friderika ni prizadela, vendar tudi ni odpravila sumov. Povečali so se, ko se je pred
sredino 1425 res oženil z Veroniko (bival na gradu Fridrihštajn nad Kočevjem) in prosil
Benetke za zatočišče, češ da ogrski kralj na očetovo zahtevo grozi njegovemu in ženinemu
življenju. Beneški senat je o tem razpravljal, a prošnji ni ustregel.
Sigismund je dal Friderika prijeti in ga poslal Hermanu II., ki je sina vrgel v ječo, Fridrihštajn
pa dal porušiti. Veronika je zbežala k Frideriku IX. Ptujskemu, ki jo je skrival v Vurberku pri
Ptuju; celjski zasledovalci so jo odkrili in Herman II. jo je postavil v Celju pred sodišče
(predsedoval je gotovo zunanji, za krvno sodstvo pooblaščeni sodnik). Obtožili so jo, da je s
čarovnijami znorila Friderika in skušala zastrupiti njegovega očeta. Zaradi spretnosti
»besednika« (pomočnika pri pravdi, ne odvetnika) je sodišče obsodbo odklonilo, toda
Herman II. je Veroniko zaprl na grad Ojstrica in ukazal usmrtiti: utopili so jo v kadi in pokopali
v Braslovčah.
Friderik II. je bil pred 24. avg. 1426 spuščen iz ječe. Čez nekaj let je dal Veroniko prekopati v
Jurklošter, kjer so vsako leto 17. oktobra molili za »obletnico smrti«. V njen spomin je obdaril
kartuzijo v Bistri, kjer je bila (enako kot v Žičah) vpisana v nekrologiji knjige pod 17. oktober
kot »grofica Celjska«.
Viri soglasno trde, da se po tragediji z Veroniko ni več oženil. Noben pisec 15. in 16. stol. o
tej zvezi ničesar ne poroča.
Ker so prav v času Veronikine in Friderikove ljubezenske drame umrli trije sinovi Hermana II.
in ker se je s tem resnično začel propad celjske dinastije, je Veronika postala v slovstvu
nekak mitološki ključ za zgodovinski prelom v slovenskih deželah. Zato sodi med
najpogostejše zgodovinske motive v slovenski literaturi.
Zgodba je Tjašo Ulčnik tako navdušila, da je o njej napisala pesem (priloga) in jo tudi
uglasbila. Premierno se bo z njo predstavila na turistični tržnici.

3

RAZISKUJEMO KARTUZIJO JURKLOŠTER

3. 1 Zgodovina
Samotno dolinsko kotlino, kjer so se razprostirali širni pragozdovi z mnogimi zvermi, so si
izbrali menihi kartuzijani za svoje poslanstvo. Najprej so imeli svoj samostan sredi skalne
pustinje Chartreuse v Franciji. Tam je bilo prvotno le sedem menihov, zato imajo v svojem
grbu, ki predstavlja zemeljsko oblo, kroglo s križem na vrhu, nad njim pa v loku sedem
zvezd.
V času od 1167 do 1174 je krško škofijo (Gurk na Koroškem) vodil škof Henrik, ki je okoli leta
1172 ustanovil kartuzijanski samostan v Jurkloštru. Prvi jurkloštrski kartuzijani so bili
Francozi in Italijani, ki so takrat dejali, da so prišli v Slavonijo. Izkrčili so velikanske predele

gozdov za gradbišča in obdelovanje zemlje. Prvotno cerkev in druge stavbe so zgradili iz
lesa.
Kraj se je prvotno imenoval Jurjevo ali Jurjev dol po nekdanjem kmečkem posestniku. Prvi
znani prior je bil Viljem, omenjen leta 1185, šele tretji pa Jurij (1260), ki s krajevnim imenom
ni povezan.
Leta 1185 je bilo v samostanu 12 očetov, 16 bratov in prior. Nasledniki krške škofije niso bili
naklonjeni francoskim kartuzijanom in so si želeli, da bi ti čim prej odšli. Slovenskega jezika
niso znali, pa tudi v tamkajšnje razmere se niso znali vživeti. Poleg tega je padla tudi njihova
moralna disciplina, gospodarstvo pa so začeli zanemarjati. Krški škof Ekhardt je zato leta
1199 samostan odpravil. Kartuzijo je prevzela krška škofija in ustanovila kapitelj (zbor)
kanonikov, ki so se naselili v samostanu bratov kartuzijanov v Dolini sv. Marije, sedanji
Marijini vasi. Tam je že bila cerkev in sklop gospodarskih poslopij, vse iz lesa, od leta 1205
pa tudi pokopališče. Kapiteljski zbor je štel 12 kanonikov. Kapitelj s pokopališčem in cerkvijo
se je obdržal do leta 1227.
Štajerski vojvoda Leopold VI. Slavni je leta 1208 na novo ustanovil kartuzijanski samostan v
Jurkloštru. Leta 1227 je od krške škofije kupil posest bivše kartuzije v Marijini vasi in jo
združil z Jurkloštrom. Menihi so nato postavili novi zidani cerkvi, novo zidana samostana in
vsa novo zidana gospodarska poslopja.
V Laškem trgu so imeli kartuzijani lastno točilnico vina in javno parno kopališče s kopališkim
mojstrom. Leta 1506 je bilo v samostanu 14 patrov in 6 bratov, pozneje pa se je njihovo
število zmanjševalo.
Po urbarju iz leta 1542 je imela kartuzija 450 podložnikov v ožji in širši okolici, pa tudi v
Rečici pri Laškem, v Laškem trgu, Debru, okoli Sevnice, Loke pri Zidanem Mostu in Šentjurju
pri Celju. Samostanu so bili še posebej naklonjeni Celjski grofje, ki so mu odstopali desetino
nad svojimi zemljišči, ga denarno podpirali, mu potrjevali sodno imuniteto in poklanjali nova
posestva. Friderik Celjski mu je okoli leta 1430 podaril cerkev sv. Egidija v Zidanem Mostu
skupaj s fevdalnimi dohodki ter potrdil pravico ribolova na območju njegove gospoščine.
Celjski grofje so na samostanskem pokopališču postavili svojo kapelo, v samostanskem
hodniku pa poseben oltar.
17. 10. 1428 je dal Celjski grof Herman II. utopiti Veroniko Deseniško, drugo ženo sina
Friderika. Najprej so jo pokopali v Braslovčah, nekaj let po Hermanovi smrti (1435) pa jo je
Friderik prepeljal na samostansko pokopališče v Jurkloštru.
Škof Anton Martin Slomšek, ki je leta 1856 preurejal cerkev sv. Mavricija, je pri tem
iskal tudi grob nesrečne Veronike. Ni ga našel.
Drugi, ki mu groba ni uspelo najti, je bil prof. Alojz Pavlič leta 1937. Takrat je dal na levo
stran cerkvenega pročelja pritrditi večjo spominsko ploščo s kratkimi zgodovinskimi podatki o
samostanu. Na desni strani cerkve so hkrati odkrili spominsko ploščo padlim vojakom iz prve
svetovne vojne.
Leta 1471 so samostan oropali in razdejali Turki. V času slovensko–hrvaškega kmečkega
upora leta 1573 ga je napadel Ilija Gregorič. Drugič so ga kmečki uporniki izropali leta 1635.
Leta 1684 je bil samostan deloma že v razvalinah. Po Ignacu Orožnu je bil zadnji prior
Nikolaj leta 1568, v letu 1573 pa je bil le še oskrbnik Krištof Prunner, ki se je že soočal s
kmečkimi uporniki. V slovenske kraje je dodatno zmedo zanesla tudi reformacija Martina
Lutra.

V 16. stoletju je začel jurkloštrski samostan postopoma propadati. Ljudje so se začeli bolj
posvečati življenju na zemlji in uživanju. K temu je pripomogel tudi Luter: v njegovi veri ni
samostanov, duhovniki pa se lahko poročijo. Menihi so zapuščali samostane ali pa, poročeni,
ostali kar tam.
V samostanu v Jurkloštru so ostali že poročeni menihi, med katerimi jih je bilo nekaj
poročenih kar z nunami. Ker ni bilo naraščaja, so spet prišli tuji menihi, Francozi in Italijani. Ti
so se v daljni Jurklošter zatekli pred roko pravice, saj so v domovini zagrešili umore in druge
zločine. Samostansko gospodarstvo je propadalo, premoženje pa je prehajalo v zasebne
roke. Menihi so bolj veseljačili, kot molili. Zabredli so v velike dolgove. V samostan so
prihajale komisije, ki so opravljale vizitacije in kontrole. Leta 1569 ni bilo v samostanu
nobenega meniha več, le dva kaplana, ki sta tam maševala.
Vsa poslopja so razpadala, šest ribnikov je bilo popolnoma praznih, na Marofu pa skoraj
nobene živine več. Tudi poznejši oskrbniki so delovali samo za svoj žep. Prunner je živel s
poročeno ženo z dvema otrokoma.
Zaradi slabih razmer je nadvojvoda Ernest, varuh mladoletnega cesarja Ferdinanda II., leta
1591 odvzel samostan kartuzijanom in ga izročil jezuitom v Gradcu. Jezuiti so bili lastniki
Jurkloštra do leta 1773, ko je bil njihov red razpuščen. Večino samostanske knjižnice so
odpeljali v Gradec, le nekaj primerkov je v Ljubljani. Samostansko poslopje je bilo močno
utrjeno tudi z ogelnimi stolpi.
Celotno samostansko gospoščino, samostan in vsa pripadajoča poljedelska in gozdarska
imetja z vsemi gospodarskimi poslopji, je od leta 1773 prevzela država. Kompleks so vodili
državni oskrbniki ali upravitelji. Leta 1780 so samostansko poslopje podrli, k ohranjeni
samostanski cerkvi pa so prizidali obsežno grajsko poslopje. V njem sta uradovala državno
okrajno sodišče in komisariat. Vso posest je država vodila sama ali pa jo je dajala v najem.
Leta 1870 je grajsko posest kupilo tržaško trgovsko podjetje Zündl & comp. za 77.050
florintov. Deset let kasneje je podjetje posest prodalo premožnemu premogovnemu
podjetniku Henriku vitezu Drascheju.

Razglednica: Jurkloštrska graščina s konca 19. stoletja
(fotoarhiv: Daniel Ocvirk)

Graščina v Jurkloštru s šolo – predvojni posnetki
(fotoarhiv: Daniel Ocvirk)

Partizani v Jurkloštru so hoteli sovražnikom preprečiti, da bi se ponovno vrnil in si utrdil
postojanke. Zato so na ukaz borca Toneta Sotlerja - Sremca iz Radeč dne 26.12. 1944
požgali graščino in šolo.

Graščina v Jurkloštru s šolo – povojni posnetek
(fotoarhiv: Daniel Ocvirk)

3. 1. 1 Prior Odon
Odon (godovni dan - 14. januar) se je rodil v
italijanskem mestu Novara v zadnjih letih 11. stoletja. Že
v otroštvu si je izprosil sprejem v bližnji kartuzijanski
samostan in je hitro napredoval na poti h krščanski
popolnosti. Živel je sila strogo, ljubil je molk in
premišljevanje, ki je bilo tako posvečeno Bogu, da ga ni
zmotila nobena posvetna misel.
V času krize jurkloštrskega samostana so ga sobratje
soglasno izvolili za priorja kartuzijanov v Jurkloštru, saj
so menili, da bo lahko s svojo svetniško prizadevnostjo
in z zgledom najvišjih kreposti in modrosti usmeril
menihe k prvotni gorečnosti ter tako rešil samostan pred
propadom.
Fotografija skupine TPLG: sv. Odon, Severina Trošt Šprogar (olje na
platnu)

Kartuzijane je vodil približno dve leti, ko se je ta miroljubni mož proti svoji volji zapletel v spor
s sosednjim škofom, ki je omejeval samostanske pravice, verjetno pa so se tudi sobratje
težko pokoravali njegovim trdim redovnim predpisom. Zaradi nevzdržnih razmer se je
odpravil k papežu Klemnu III. v Rim in ga osebno prosil, naj ga odveže dolžnosti priorja v
Jurkloštru. Papež je Odonu ustregel in mu pustil na izbiro samostan, kjer bo mogel živeti v
miru in nemoteni bogoljubnosti.
Zadnja leta življenja je preživel v benediktanskem samostanu v Trisulti, kjer je utrujen in
bolan prosil zatočišča, ko se je vračal iz Rima, ter v nunskem samostanu v Tagliacozza, kjer
je do smrti duhovno vodil samostan sv. Kozma in Damijana in opravljal službo spovednika.
Odon je bil tako zatopljen v večnost, na katero se je pripravljal, da se je ljudem dozdevalo, da
je živi glasnik onostranstva. Prag večnosti je prestopil, kakor je sam napovedal, 14. januarja
1200 leta, star preko sto let. Umirajoč je še spregovoril: »Že vidim svojega Kralja! Takoj bom
stal pred njegovim obličjem,« nato se je dvignil kakor v pozdrav Kralju nebes, razprostrl roke
in v vidni blaženosti izdihnil. Kljub temu, da ni dolgo vodil kartuzije, je njegovo bivanje
Jurkloštru zapustilo pridih svetosti.

3. 2

Kraj danes – fotoreportaža

Fotoreportaža je nastala ob dveh obiskih naše skupine. Fotografirali smo s telefoni in
fotoaparati. Je priloga k nalogi. Slike so po vrsti, v smeri ogleda.

3. 2. 1. Zavod ODON Jurklošter
Ustanovili so ga 4. maja 2005 z namenom, da bi načrtno odkrivali bogato duhovno, kulturno
in naravno dediščino kartuzije Jurklošter in njene okolice. Ime so mu dali po blaženem
Odonu, priorju kartuzijanov v Jurkloštru ob koncu 12. stoletja, za katerega menijo, da je od
vseh velikih ljudi, ki so živeli v Jurkloštru, najpomembnejši.

Kartuzija skriva veliko zgodovinsko pomembnih in zanimivih dejstev in zgodb, od katerih so
najzanimivejše skrivnosti blaženega Odona iz Novare, filozofija Nikolaja Kempfa, spoznanja
Sigrifa Švabskega in Mihaela iz Prage in druge.
Te skoraj pozabljene zgodbe o svetosti blaženega Odona ali romantična, a tragična zgodba
o Frideriku II. in Veroniki Deseniški, so aktualne tudi za današnji čas in prostor. Nagovarjajo
nas s svojo duhovno mistično dediščino, poslanstvo zavoda pa je, da te zgodbe obudi,
ovrednoti in posreduje ljudem, predvsem obiskovalcem.
Zavod se lahko v svoji kratki zgodovini pohvali s kar nekaj odmevnimi dogodki.
Najodmevnejši je zagotovo odkritje domnevnega groba Veronike Deseniške, kar ni
pomembno le za Slovenijo, ampak tudi za širši evropski prostor.
Poleg tega so našli in ponovno obudili podobo blaženega Odona, ki je bila kot edina
shranjena oziroma razstavljena v muzeju v Toledu (v Španiji), Severina Trošt Šprogar pa ga
je po njej upodobila tudi na slikarskem platnu. Odonovo podobo in življenjsko pot so
predstavili 19. junija 2005 pri sveti maši.

3. 3

Kako do Jurkloštra

Jurklošter leži v JV delu Slovenije. Do njega najhitreje pridemo po avtocesti MB-LJ, tako da
zavijemo na izvozu Dramlje ali Celje.
Če iz avtoceste zavijemo na izvozu Dramlje, sledimo označbam za kraj Šentjur in nato za
Planino. 2 kilometra pred Planino zavijemo desno (usmeri nas lepo viden napis Jurklošter) in
po 4 kilometrih prispemo v Jurklošter.
Če iz avtoceste zavijemo v Celju, sledimo označbam za Laško in nato za Rimske Toplice. V
Rimskih Toplicah zavijemo levo čez most (tudi tu nas usmeri tabla z napisom Jurklošter). Od
tu naprej nas do kartuzije loči le 15 kilometrov. Zaradi podvoza je večjim avtobusom vožnja
po tej cesti (Rimske Toplice - Jurklošter) onemogočena.
V Jurklošter lahko pridete tudi iz južne strani iz avtoceste Ljubljana-Zagreb, tako da zavijete
iz avtoceste na izvozu Trebnje ali Krško. Od tu naprej sledite označbam za Sevnico, potem
pa za Razbor in nato Lisco. 6 kilometrov pred vrhom vas tabla usmeri v Jurklošter.
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OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA

4. 1

Ustvarjanje dogodka

KAJ:
Dan odprtih vrat je namenjen vsem krajanom, gostom Rimskih Term, Thermane
Laško in ostalim obiskovalcem, vseh starostnih skupin
KJE: Zbor je pred kartuzijo Jurklošter (goste zdravilišč pripelje zdraviliški kombi)
KDAJ: sobota, 20. oktober 2018 (17. oktober 2018 je obletnica smrti Veronike Deseniške)
ob 8:00

4. 2 Načrt dogodka – časovnica
7:00 – 7:15
zbor izvajalcev pred kartuzijo Jurklošter, pregled razdelitve vlog,
priprava prostora (odklepanje prostorov, postavitev klopi, miz,
pogrinjkov, košev, priklop elektrike, material na posamezne
lokacije, kuhinja začne s pripravo malice
zbor gostov pred Kartuzijo Jurklošter
9:00 – 9:15
pozdrav predstavnika Zavoda ODON Jurklošter
9:15
prvi voden ogled kartuzije + delavnice
9:30 – 11:00
malica
11:00 – 11:30
drugi voden ogled + delavnice
11:30 – 13:00
nastop plesne skupine – menuet
13:15
refleksija in načrt za naprej
14:00 – 14:20
pospravljanje klopi in miz, zaklepanje čiščenje prireditvenega
14:30 –
prostora, odvoz odpadkov, zaklepanje prostorov
22.10. 2018

4. 3

sestanek skupine TPLG in priprava pisnih zahval našim
sponzorjem, mentorjem, tehničnemu osebju, pregled stroškov

Izdelava logotipa

Motiv je srce. Izbrali smo stilizirano podobo čipke - s pikami. Pri tej turistični nalogi sodeluje
Mia, ki svet »vidi« s prsti in »bere pike« (Braillova pisava). Pri uresničitvi oz. oblikovanju
logotipa nam je pomagal g. Erik Ocvirk iz tiskarne Dikplast, ker sami še nimamo dovolj
tehničnega znanja za uresničitev naše ideje.

4. 4

Iskanje partnerja

Po predhodni najavi smo se sestali s predstavniki Zavoda ODON Jurklošter, STIK-a Laško,
Turističnega društva Rimske Toplice, Galerije OKVIR, Hotel Thermana Park Laško, AGM
Nemec, Društvom zasavskih klekljaric Srčevke in gospo Tino Koder (po telefonu in mailu),
Bojanu Bregarju s.p. TAMPO PRINT.
Predstavili smo jim našo idejo in jih povabili k sodelovanju in sponzorstvu. Dobili smo
pozitiven odgovor.

4. 5

Izvedba dneva odprtih vrat

SODELAVCI: ga. Darja Horjak, dr. Janko Rode, ga. Mirica Štaut, ga. Anja Štor, ga. Marinka
Koritnik, predstavniki Zavoda ODON Jurklošter, PGD Jurklošter, sadjarstvo Aškerc, hišnik g.
Damjan Knez, kuharica Jerica Stopinšek in Zlatka Vešligaj
POTREBNI REKVIZITI: prva pomoč, ozvočenje zunaj, čistila (ostalo v rubriki delavnice)
DOGODEK: Dan odprtih vrat; voden ogled z delavnicami in pogostitev
DOVOLJENJA: niso potrebna
VAROVANJE: ogled vodi učenec – vodnik, spremlja nas predstavnik Zavoda Odon / učitelj
mentor.

4. 5. 1 Delavnice / dejavnosti
DELAVNICA

IZVAJALEC

PRIPOMOČKI

PROSTOR

Vodeni ogledi po
kartuziji

učenci skupine
TPLG z mentorji

informacijske kartice za
oporo učencem-vodnikom

posestvo
kartuzije

Zeliščna
delavnica

dr. Janko Rode

zelišča, štedilnik, lonec,
voda, zajemalka, med,
sladkor, limona, limonin sok,
stiropor lončki, plastične
žlice, papirnate brisačke,
koš

zeliščni vrt

Likovna
delavnica
KALIGRAFIJA

Marinka Koritnik

gasilske mize in klopi, črn
tuš, peresa, eko papir,
papirnate brisačke, koš

pod dvojnim
kozolcem na
dvorišču (v
primeru slabega
vremena v šoli)

Plesna delavnica
- MENUET

Anja Štor

radio, CD z glasbo,
ozvočenje

v večnamenski
dvorani kartuzije

pogostitev

učenci skupine
TPLG, učitelj

kuhan krompir, maslo,
pečen kostanj, sol, jabolčni
sok, voda

pred OŠ, kjer sta
masivni leseni
mizi s klopmi

Mirica Štaut

kartuzija spodaj,
kjer je masivna
lesena miza s
klopjo

papirnati krožniki, papirnate
serviete, plastični noži,
plastični lončki, posoda za
krompir, posoda za kostanj,
koši za ločeno zbiranje
odpadkov, drva, časopisni
papir, peki papir, papirnate
brisačke
WC v stavbi adaptirane stavbe kartuzije – bivši hlev (danes dvorana) in v šoli.

4. 6. Turistični spominki
OBESEK IZ GLINE
Izbrali smo motiv srce. Gospa Jelka Burnik z Žirov, nam
je sklekljala tri srca, vtisnili jih bomo v glino.

Obesek iz gline je ročno delo Nade Simončič.

VERONIKIN ČAJ
Naravoljubci z naše PŠ Zidani Most, pod vodstvom
učiteljice Mirice Štaut so nam pripravili čajno mešanico
šipka, cvetnih listov vrtnice, melise in mete.
Vse sestavine so nabrali na šolskem vrtu, za katerega
vzorno skrbijo. Za vzorec jih je bilo dovolj.

AVTORSKA IDRIJSKA ČIPKA
Izris avtorskega vzorca za idrijsko čipko je za naš projekt
narisala ga. Tina Koder Grajzar, samostojna ustvarjalka
na področju kulture.
Čipko bo za naš projekt izdelala članica Društva
zasavskih klekljaric Srčevke Marija Majcen.

MEDENJAKI
Medenjake je spekla in okrasila Tjaša s svojo mamo, po
družinskem receptu. »Naši« bodo rdeče-beli in pakirani
posamično. Družina Ulčnik je tudi sponzor medenjakov.

Fotografija poskusne peke (Tjaša Ulčnik)

4. 7
•
•
•
•
•
•

Trženje proizvoda
Na informativni pohod povabimo člane Turističnega društva in animatorje Thermane
Laško, sponzorje.
V dogovoru z Thermano Laško obvestimo njihove animatorje, ki poskrbijo, da so vsi
njihovi gosti obveščeni o izletu.
Izdelava in raznos plakatov po kraju in bližnji okolici.
Vabila za vse krajane, ki jih raznosi Pošta Slovenije.
Časopisni članek o prihodnjem dogajanju v kraju v lokalnem časopisu Laški bilten.
Vabilo na spletni strani šole, facebook-u in spletni strani kraja ter TD društva.

V prihodnosti bi lahko proizvod tržil Zavod ODON Jurklošter v sodelovanju s Turističnim
društvom Jurklošter. Mi bi z veseljem pomagali pri vodenju oz. spremstvu, izdelavi turističnih
spominkov in delavnicah.

4. 6. 1. Primer vabila
Simbol naše šole je sonce. Izbrali smo podobo sonca v obliki steklenega vitraža. Barva
papirja je podobna barvi fasade kartuzije Jurklošter. Pri uresničitvi naše ideje in oblikovanju
vabila po naši zamisli nam je pomagal g. Erik Ocvirk iz tiskarne Dikplast.

4. 8

Stroški

material
bela glina, peka gline, ekopapir A4, črn tuš,
peresa
čipka
Radio, glasbeni CD, ozvočenje
Hrana, papirna galanterija, čistila in sanitetni
material
zunanje klopi in mize
medenjaki
jabolčni sok
med
zelišča
majice animatorjev/vodnikov (učencev)
zastava Flying Banner s podstavkom

OŠ

plačnik/sponzor

ga. Jelka Burnik, društvo zasavskih klekljaric
Srčevke, Bojan Bregar s.p. TAMPO PRINT
OŠ
AGM Nemec, d.o.o.
PGD Jurklošter
družina Ulčnik
Sadjarstvo Aškerc
Čebelarstvo in lectarstvo Šolar
samostanski vrt, »domača zaloga« nabrana v
Jurkloštru in bližnji okolici
TD Rimske Toplice
TIC Laško

Bili smo uspešni, pri pridobivanju sponzorjev, ki so prevzeli večino stroškov. Zavedamo se, da je to
enkratna priložnost. Upamo, da bomo vseeno zbrali še nekaj prostovolnih prispevkov gostov in šli na
pico.
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ZAKLJUČEK

Verjamemo, da imamo pravo in tržno zanimivo idejo. Vse dejavnosti so namenjene različnim
starostnim skupinam, računamo pa večinoma na krajane, na goste Rimskih Term in
Thermane Laško, vrtce in šole ter zaročence - hoditi po kraju, ki ga je zaznamovala ljubezen,
prisluhniti turističnemu vodniku in svojemu srcu. Spoznali bomo kraj, njegovo bogato
zgodovino in se naužili naravne in kulturne dediščine, ki jo kartuzija Jurklošter ponuja.
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5
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9
10

11
12

13

14

15

17

16

18

19
20

22
21

23
24

26
25

28
27

29

30

31
1 POZNOROMANSKA CERKEV SV. MAVRICIJA Z RUŠEVINAMI KARTUZIJE
2 INFORMATIVNA TABLA ZAVODA ZA KULTURNO DEDIŠČINO
3 SKUPINA Z UČITELJICO Darjo Horjak
4 VHOD V CERKEV
5 NOTRANJOST CERKVE
6 SKRIVNI VHOD V ZAKRISTIJI
7 PRIKAZ SKRIVNE KNJIŽNICE
8 SKRIVNI PREHOD
9 ZAVETIŠČE Friderika in Veronike
10 Jure Palčnik pred sliko, ki je nastala po odlomku iz ﬁlma. Takrat 2-letni Jure je v ﬁlmu igral otroka
Friderika in Veronike.
11 SKRIVNO STOPNIŠČE
12 SAMOSTANSKA KUHINJA
13 ZAVETIŠČE Friderika in Veronike
14 MENIŠKA SOBA
15, 16 STOPNIŠČE PROTI KAPITELJSKI DVORANI
17 - 20 KAPITELJSKA DVORANA
18 KATAFALT Veronike Deseniške
21 POROČNA FOTOGRAFIJA Tjašine tete
22 ZUNANJI VHOD V KARTUZIJO
23 RUŠEVINA KARTUZIJE/GRAŠČINE
24 KRIŽNI HODNIK
25 STOLP Z URO
26 DETAIL STOLPNA URA
27 CERKVENI STOLP
28 STRAŽARNICA
29, 30 OBZIDJE
31 MOST LJUBEZNI
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