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Na pobudo razstavišča Moja Ljubljanica, da za 
Naš časopis opišem svoje doživljanje obnove 
kašče na Stari Vrhniki, se vračam v leta, ko 
sem le-to prvič opazila.
Bilo je leta 1964, ko sva se s takrat še bo-
dočim soprogom, Starovrhničanom Janezom 
Gromom, z vlakom, ki je bil kmalu zatem žal 
ukinjen, pripeljala na Vrhniko. Po makedamski 
cesti, ki je bila ponekod po sredini še porasla z 
zelenjem, sva se peš podala proti Stari Vrhniki. 
Vas je bila takrat v glavnem pozidana s kmeč-
kimi hišami. Na sredi vasi je stala takrat še 
lepa, imenitna kašča. Zgrajena je bila je v sklo-
pu kmetije Lukac, v kateri so živele Janezove 
sestrične. Bila je tako majhna pa vendar v tis-
tem bregu, v katerega je bila prislonjena, tako 
ponosna. Kako bi ne bila, saj je v sebi dolga leta 
hranila najosnovnejše, a hkrati nepogrešljivo, 
hrano. Po ustnem izročilu kašča šteje gotovo 
že 200 let, uradno pa je bila v Franciscejski 
kataster prvič vpisana leta 1824. 
Gospa Francka Grom, zadnja lastnica kmetije in 
kašče, je leta 1998 preminila. K sreči je konser-
vatorka Zavoda za  varstvo kulturne dediščine, 
OE Ljubljana,  8. decembra 1999 fotografirala 
oba objekta in ju kot dediščino 2. stopnje leta 
2000 vpisala v Register nepremične kulturne 
dediščine. Kašča je v njem vpisana pod številko 
EŠD 12406. Lepa kmečka hiša je kmalu dobila 
novega lastnika, na prodaj pa je bila tudi kašča. 
V letu 2005 je Zavod za varstvo kulturne de-
diščine poslal dopis na Svet krajevne skupnosti, 
da se kašče ne sme rušiti oz. se ji ne sme 
spreminjati oblike ali namena. Bila je rešena 
pred rušitvijo, pred nadaljnjim propadanjem pa 
ne. Moja dolgoletna želja, da jo odkupim, se je v 
letu 2007 izpolnila. Ob podpori svojega sopro-
ga Janeza sem jo odkupila. 
Veselju pa je kmalu sledilo težko žalovanje. 
Soprog se je v letu 2009 zaradi hude bolezni 
poslovil. Želja po obnovi kašče v meni sicer ni 
zamrla, je pa preteklo kar nekaj časa, da sem 
v sebi ponovno začutila prepričanje, da kaščo 
lahko rešim pred propadom. Tako kot je nekoč 
v Našem časopisu zapisal urednik le-tega, sem 
kolebala med srcem in razumom. Prevladalo je 
srce in v letu 2014 sem pričela z obnovo. Mo-
ram reči, da mi je prav kašča vlila energijo in 
optimizem, da mora življenje teči naprej. 
Najprej sem Zavod za varstvo kulturne dedišči-
ne zaprosila za izdajo Kulturno varstvenih po-
gojev. Izdali so soglasje in delo se je lahko za-
čelo. Zaposleni na zavodu so mi pomagali tudi 
z nasveti in navodili, kako naj obnova poteka.
Prvo je bilo na vrsti delo na dotrajani strehi z 
zelo slabim, še z lesenimi žeblji zbitim ostreš-
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jem. Pri tem so mi bili v veliko pomoč sokrajani. 
V iskanju zidarja, ki zna delati na »star način«, 
sem naletela na »Šolo prenove«. Ta deluje pod 
okriljem Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne, Fakultete za arhitekturo, Srednje gradbene 
šole in Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 
Pri šolanju slušatelji, ki sicer že imajo poklic, 
s teoretičnim in praktičnem izobraževanjem 
dobijo Certifikat prekvalifikacije. Dvodnevni te-
oretični del, ki so ga vodile strokovnjakinje zgo-
raj omenjenih institucij, je potekal v Domu KS 
Stara Vrhnika, praktično delo, ki so ga slušatelji 
izvajali na kašči pa so izvrstno vodili in opra-
vili strokovnjaki podjetja GNOM. Z občutkom in 
spoštljivim odnosom do dediščine so prenovo 
opravljali brez cementa, samo z apnom in s 
peskom. Na moje veselje so star omet odstra-
nili ročno. Tako »ostarela gospa« ni trpela pod 
udarci strojev pač pa so novo podobo ustvarile 
skrbne roke. Kašča je kmalu zažarela v prelepi 
novi obleki in kot je tedaj dejala vodja projek-
ta, arhitektka gospa Maja Štembal Capuder, jo 
pogled na njo spominja na nasmeh.
S takimi spomini človeku ne more biti žal ne za 
čas ne za delo, ki je bilo vloženo in se še vlaga 
v ta projekt. Ob tem se je v meni še poglobilo 
spoštovanje do prednikov, ki so nam s prepros-
timi orodji, pridnimi rokami in z bogatimi znanji 
zapustili bogato dediščino.
Obnovljeno in pred propadom rešeno kaščo 
danes obiskujejo predvsem odrasli. Nekoliko 
starejši obiskovalci ob ogledu radi obujajo spo-
mine. Vsakokrat pa so mi v veselje obiski sku-
pin mlajše populacije, otrok iz vrtcev, osnovno-
šolcev, dijakov ali študentov. Ti se pri ogledu v 
živo seznanijo z znanji in informacijami o tem, 
na kakšen način in s kakšnimi orodji so kmeč-
ka dela opravljali naši predniki in s tem širijo 
zavest o pomenu ljudske zapuščine. 
Na poti prenove so mi pomagali mnogi. Na tem 
mestu se s posebno hvaležnostjo spominjam 
pomoči svojih domačih, sokrajanov in sokra-
jank Stare Vrhnike, Svetu KS Stara Vrhnika, 
KD Stara Vrhnika, prejšnjemu in sedanjemu 
vodstvu Občine Vrhnika, Zavodu Ivana Cankarja 
in vsem, ki so k obnovi kakorkoli prispevali ali 
mi priskočili na pomoč. 
Vse, ki se podajajo ali imajo željo podati se na 
podobno pot, lahko spodbudim – bodite pri tem 
odločni in verjemite v zastavljene cilje. Obnove 
starejših stavb z namenskimi sredstvi že pod-
pira Občina Vrhnika.
Človek se takšnega dela ne loti zaradi zaslužka. 
Tudi meni veliko več pomeni priznanje, ki mi ga 
za delo dajo moji domači, sokrajani ter obisko-
valci kašče. Posebno priznanje pa mi predsta-
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vljata priznanje Turističnega društva Blagajana 
in Srebrna plaketa Ivana Cankarja, ki sem jo na 
predlog Muzejskega društva Vrhnika prejela za 
svoje delo na kulturnem področju in za ohran-
janje dediščine.
Naj prispevek zaključim z mislijo, ki jo je nekoč 
zapisal veliki književnik Goethe: »Ko se človek 
posveti nečemu smiselnemu, mu vesolje gre 
vedno naproti«.
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KO SE ČLOVEK POSVETI NEČEMU SMISELNEMU - OBNOVA KAŠČE NA STARI VRHNIKI

Večkrat smo že pisali o problematiki propadanja kulturne dediščine na Vrhniki. Tokrat vam, z izjemnim spoštovanjem 
do lastnice objekta in avtorice prispevka, predstavljamo prenovo Lukacove kašče na Stari Vrhniki, ki izkazuje 
uspešen model oživljanja ogrožene stavbne dediščine. S povezovanjem strokovnih in izobraževalnih služb, predvsem 
pa z veliko srčnostjo je gospa Anka Grom utrla pot k ponovni uporabi dediščine ter ohranjanju tradicionalnih znanj 
in praks tudi drugim lastnikom propadajočih objektov.

Kaščo z malo muzejsko zbirko si lahko 
ogledate po predhodni najavi na telefonski 
številki 041 792 137 ali na e-mail:  
anica.grom@gmail.com.


