POROČILO S STROKOVNE EKSKURZIJE V ŽIČKO KARTUZIJO
V četrtek, 9.10.2014, smo se dijaki 3. b in 5. Ta (gradbeni tehniki) odpravili na terensko delo
v Stare Slemene v Žičko kartuzijo blizu Slovenskih Konjic. Pred šolo smo se zbrali ob 8.00 in se
odpravili na pot do Žič. Z avtobusom smo se najprej odpeljali v Špitalič, kjer smo si ogledali
poznogotsko cerkev z romansko zasnovo - cerkev Marijinega obiskanja. Ime Špitalič izhaja iz
besede »špital« - hospital, bolnišnica oz. tam so sprva nudili gostoljubje popotnikom in
bolnikom. Med turškimi vpadi je bil spodnji samostan v 15. stoletju uničen.
Potem smo se odpeljali naprej v Žičko kartuzijo. V šoli smo se razdelili v skupine, pri izmerah
stavb kartuzijanskega samostana na terenu pa smo vključili še po enega dijaka iz 5.Ta. Po
ogledu kartuzije smo si razdelili stavbe, ki smo jih izmerili. Ogledali smo si tudi muzejsko
zbirko postavljeno v lepo prenovljenem delu kartuzije in maketo kartuzije, ki je v severni
kapeli.
Naša skupina je merila kaščo dolgo 30 m in široko 8 m, ki je v zahodnem delu kartuzije.
Narisali smo skice fasad, izmerili dolžine in višine ter izmerili in vrisali vse odprtine. Vzhodna
stran kašče je obrnjena na notranjo stran kartuzije. Streha je dvokapnica s popolnim čopom
in s štirimi frčadami. Severozahodni zid kašče je del obzidja kartuzije in ima samo eno okno.
Jugovzhodni del kašče je priključen k ostalim zgradbam kartuzije. Jugozahodna stran kašče je
obrnjena proti potoku Žičnica.

Slika 1: Tloris Žičke kartuzije, z rdečim označena kašča
(http://www.dedi.si/dediscina/254-zicka-kartuzija,
2.11.2014)

S tem merjenjem smo pridobili
izkušnje,
se
spoznali
z
zgodovino Žičke kartuzije in
zgodovine samostanov na
splošno. Prvič smo merili s
tahimetrom (s tem geodetskim
instrumentom lahko izmerimo
dolžine, višine, kote,…) na
terenu.
Najbolj nama je ostalo v
spominu merjenje z laserskim
metrom, ki nama ga je posodil
sošolec Timotej.

Slika 2: Severovzhodna fasada kašče;
(foto: Jan Kerčmar)
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