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Kašče kot objekti za spravilo živil (predvsem 
poljskih pridelkov) imajo dolgo zgodovino raz-
voja. Prvotne shrambe so bile jame, obložene 
s slamo ali lesom. Potem so bile to kleti ob bi-
valnem delu stanovanjske hiše ali posebne 
stavbe v okviru domačije. V srednjem veku so 
se razvile shrambe za živila kot samostojna 
gospodarska poslopja. To so bile lesene stavbe 
s pogosto vkopano zidano kletjo, grajene na 
skrbno izbranem mestu v okviru domačije, ki 
je bil odmaknjen od hiše zaradi požarne var-
nosti, dovolj blizu, da je bilo varno pred tatovi in 
na dobro prepišnem mestu, kar je omogočalo 
sušenje in ohranitev pridelkov v njej. Bila je tudi 
stavba, s katero je kmet izražal njeno nepre-
cenljivo vlogo v vsakdanjem življenju in svojo 
gospodarsko moč in položaj v družbi. Od 16. do 
19. stoletja so se zidane in ponekod tudi pos-
likane kašče pojavljale predvsem v severoza-
hodnih območjih Slovenije, drugod so prevla-
dovale lesene. Ko so v hiše začeli postavljati 
dimnike, ki so omogočali preureditev podstreš-
ja za shrambe, so se počasi zredčile. 
Kašče na notranjskem in vrhniškem so večino-
ma samostojne, nadstropne, zidane in ometane 
stavbe pravokotnega ali kvadratnega tlorisa. 
Dvokapne strehe, ponekod s strešnimi čopi, so 
krite z opeko, zatrepi so zidani do slemena ali 
opaženi z deskami. Do vhoda v nadstropje vodi-
jo pod strešnim napuščem kamnite ali lesene 
stopnice. Pogosto se nad stopniščem pojavl-
jajo zidane arkadne vhodne lope. Ta stavbni 
element so v naše kraje prinesli furlanski gra-
ditelji. Vhodni portali so pogostokrat kakovostni 
kamnoseški izdelki. Večinoma so kašče eno ali 
dvoprostorne. Spodnji kletni prostor, z nabi-
to zemljo in obokan, je bil namenjen spravilu 
svežih poljskih izdelkov, nadstropni prostor z 
lesenim stropom se je uporabljal za shranje-
vanje žita in suhega mesa.
Podobno je grajena tudi Miklčeva kašča v Ver-

du, le da sta kletni in nadstropni prostor oboka-
na, čelni del fasade je visok in strogo oblikovan. 
Enoramno stopnišče je podprto s klesanim ste-
bričem, fasade ometane z apnenim ometom. 
Med leti 1780 in 1840 naj bi jo zgradili kartuzijani 
samostana iz Bistre za pobiranje dajatev (žitne 
in druge desetine na tem območju). Po razpus-
titvi samostana leta 1782 je kašča prešla v za-
sebno last sosednjih kmetov, med drugimi tudi 
Miklča, od koder tudi njeno domače ime, pozna-
no še danes. Nekdaj je ob njej stala tudi stara 
Miklčeva stanovanjska hiša, ki so jo odstranili 
leta 1963. Kljub praznemu prostoru, ki je s tem 
nastal, kašča še danes pomembno sooblikuje 
osrednji naselbinski prostor starega Verda ob 
mogočnih zidanih domačijah.
Zaradi svojih arhitekturnih, etnoloških in 
zgodovinskih kvalitet je bila leta 1975 razglaše-
na za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Leta 1978 jo je odkupila Občina Vrhnika in 
pričela načrtovati njeno obnovo za namene 
galerije, ki je potekala do leta 1981. Izvedena je 
bila statična sanacija, zamenjano je bilo leseno 
ostrešje, ki pa ni bilo izvedeno po originalnemu, 
zato se je spremenil strešni naklon in posledič-
no razmerje objekta. Nameščena je bila nova 
strešna kritina in obnovljene fasade. Ker je 
bil že v petdesetih letih 20. stoletja odstranjen 
strešni čop in po tej obnovi ne več rekonstru-
iran, je kašča do današnjih dni  kazala nekoliko 
izkrivljeno, ne originalno podobo. V zadnjih letih 
se je na občini ponovno prebudila želja in za-
nimanje za dokončno ureditev kašče in njene 
neposredne okolice. Arhitekturno podjetje 
Delavnica d.o.o. je že leta 2010 pripravilo ob-
sežen elaborat z idejnimi rešitvami za obnovo 
kašče. V letošnjem letu je bila že izvedena re-
konstrukcija strešnega čopa. Sledila bo obnova 
apnenih fasadnih ometov, restavriranje kam-
nitih elementov in stopnic, obnova notranjosti 
ter manjša vzdrževalna dela na elektro inšta-

lacijah. Predvidena je tudi ureditev neposredne 
okolice. Po prenovi bo kašča v svoji izvorni obliki 
lahko ponovno v ponos kraju in vsem prebival-
cem in obiskovalcem. S svojo izjemno arhitek-
turno in tehnično kvaliteto predstavlja enega 
od treh kulturnih spomenikov lokalnega pom-
ena v občini Vrhnika, zato mora biti deležna tudi 
kakovostnega programa in večje dostopnosti 
za javnost, predvsem z namenom oživljanja 
kulturne dediščine in osveščanja o njej.

Avtorica: Damjana Pediček Terseglav, konser-
vatorska svetnica, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana Kašča pred prvo obnovo,  Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana

Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana Severni in vzhodni pogled na kaščo;  

Delavnica d.o.o.MIKLČEVA KAŠČA V VERDU PRI VRHNIKI

PROgRAM

27. 9. 2019 - 31. 12. 2020
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObČAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

11. 7. 2020 ob 11. uri
sPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZsTAVI MOJA LJUbLJANICA
spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

JULIJ / AVgUsT 2020
DEPOZITORIJ ZA MOKER LEs
JAVNO VODENJE
V poletnih mesecih bomo na ribnikih v Verdu 
izvajali redni monitoring vzorcev arheološkega 
mokrega lesa. Vljudno vabljeni, da se nam 
pridružite na vodenem ogledu. Natančen termin, 
odvisen od ustreznih pogojev za potapljanje, bo 
objavljen na www.mojaljubljanica.si.


