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DELOVANJE TURISTIČNEGA
DRUŠTVA ZALOG
V LETU 2013
Spoštovani!
Leto je minilo kot bi mignil. Bliža se najlepši in najbolj čaroben čas v letu in zim
ske idile bližajočih božično novoletnih praznikov se po malem že vsi veselimo. Prav
je, da se spomnimo, kaj vse smo počeli v letu 2013, ki ni bilo ravno optimistično. Tudi
letos smo si v TD Zalog zadali veliko nalog, katerih smo se lotili z vso vnemo. Kakor
koli že, vreme nam je služilo pri čisto vseh aktivnostih, ki smo se jih lotili. Ena naših
članic je pred časom rekla, da imamo očitno dobre veze »tam zgoraj«. Zavedamo se,
da ne bo vedno tako, da nam vreme ne bo šlo vedno na roke. Ne glede na to se bomo
trudili kot vedno in tudi letošnji trud ni bil zaman.
V nas je, da kaj hitro pozabimo, kaj vse se je dogajalo in zato je zapis v teh Obve
stilih lahko trajni spomin na naše aktivnosti in prizadevanja, da nam je tudi v teh
težkih časih na voljo nekaj za razvedrilo in zabavo. Vse aktivnosti so naravnane k
temu, da ljudje lahko za nekaj uric pozabimo na negotov vsakdanjik in skupaj v
dobri družbi preživimo kakšno dopoldne in da s svojim delom dodamo kamenček za
skupno dobro. Veseli in zadovoljni smo, ko vidimo nasmejane in zadovoljne obisko
valce, veseli smo tudi, da se naših prireditev udeležuje veliko mladih in druženje med
generacijami je zelo pomembno in dobrodošlo. Hvaležni smo za pohvale, prav tako
smo hvaležni tudi za predloge in kritike, če so na mestu.


Veseli bomo tudi novih članic in članov, ki bodo aktivno sodelovali pri izvajanju
načrtovanih nalog. Nove in sveže ideje so spodbuda za naprej in to vsako društvo po
trebuje. Če tega ne bo, bomo postali dolgočasni in nezanimivi. Vabimo vas, da pridete
in sodelujete v društvu!
Že konec januarja smo se zbrali članice in člani TD Zalog na Občnem zboru
društva. Običajni dnevni red vsebuje vsa poročila organov društva in predsednika.
Pomemben del je tudi seznanitev članov z načrtom dela za tekoče leto, saj ga morajo
člani na zboru sprejeti. Članice in člani so sprejeli vsa poročila in tudi načrt dela za
leto 2013. Sprejem programa dela za tekoče leto je osnova za delovanje in izvajanje
nalog. Po končanih formalnostih smo se v prijetnem klepetu in skromni pogostitvi
družili še kar nekaj časa.
Stalna naloga je urejanje spletne strani, ki je dobro obiskana, sproti dodajamo
nove informacije in prepričani smo, da je v teh letih delovanja stran opravičila svoj
obstoj.
V naslednjih dneh, ko je Občni zbor potrdil načrt dela, smo se kaj hitro lotili
priprav na spomladanske aktivnosti, saj so se hitro bližali meseci, ko se v društvu
veliko dogaja.
Pretekla zima nam je nasula izdatne količine snega in zato smo se odločili, da se
lotimo priprave smučarskih prog. Že v prvi polovici januarja so bile snežne razmere
zelo ugodne, napovedi o hladnih dneh do konca januarja so bile obetavne in zato
smo se nemudoma lotili organizacije. Pridobili smo teptalec, s katerim smo odlično
pripravili proge po travnikih med Zalogom in Zajčjo dobravo. Žal nam je naslednjo
noč objestnež s terenskim vozilom uničil več kot polovico prog. Poleg tega se vremen
ska napoved ni uresničila in odjuga je, malo da ne čez noč, stopila sneg in proge ni
bilo več. Ob naslednjem sneženju smo se zopet lotili izdelave prog, ki pa so tudi to pot
zdržale le dan ali dva. Odjuge so bile močnejše.
V februarju smo prehodili vsa področja, ki so pogosto tarča ljudi, ki brezvestno
in neodgovorno odmetavajo smeti. Vsa področja smo kot običajno evidentirali in
določili območja za skupine, ki so se formirale v času čistilne akcije. V začetku mar
ca smo, tako kot običajno, sklicali operativne sestanke, na katerih smo društvom in
ostalim predstavili načrt čistilne akcije.
V marcu je bilo veliko padavin in bali smo se, da načrtovane čistilne akcije zaradi
obilice snega ne bomo mogli organizirati za načrtovani dan. Pa se je zopet otoplilo,
sneg je pobralo v nekaj dneh in sobota je bil kot nalašč za čistilno akcijo.
S krajani smo se dogovorili za sodelovanje s traktorji in prikolicami, ki so pobirali
smeti in kosovni odpad ter ga vozili na zbirna mesta. Tovornjaki Snage so zbrane
smeti v nekaj urah odpeljali na smetišče. Vsi udeleženci so bili zadovoljni s potekom
akcije. Akcije se je letos udeležilo nekoliko manj ljudi. Kljub manjši udeležbi smo
pokrili vse načrtovane rajone.


Po končani čistilni akciji smo za vse udeležence akcije organizirali toplo malico v
domu RD Vevče v Zalogu.
Kakorkoli že, akcija je bila uspešna. Očistili smo večino območij, ki smo jih načr
tovali. Zavedamo se, da bodo takšne akcije potrebne tudi v bodoče, saj je še vedno
precej nemarnežev, ki se ne zavedajo svojega početja.
V letošnji akciji » Za lepšo Ljubljano 2013« je sodelovalo:
– 223 prostovoljk in prostovoljcev Zaloga, Podgrada in Spodnjega Kašlja,
– 6 traktorjev,
– 1 osebno vozilo s prikolico,
– po naših podatkih in zapisih, je bilo opravljenih približno 769 ur prostovoljnega dela.
Zbrali smo okrog 20 m3 smeti in kosovnega odpada.
Le nekaj tednov kasneje smo bili že sredi priprav na prvomajsko kresovanje.
Pričeli smo navažati ogromne količine vej in odpadnega lesa. Kup je rasel iz dneva
v dan. Nekaj dni pred prireditvijo nam je podjetje Tisa d.o.o. prijazno priskočilo na
pomoč. Z dvigalom so ves zbrani material zložili na velikanski kup. Gora vejevja je
bila resnično zelo velika. Čakali smo le še na lepo vreme.
Pripravili smo prijeten zabavni program. Ko se je počasi stemnilo, smo prižgali
kup zloženega vejevja. Ogenj se je kaj hitro razplamtel in ognjeni zublji so švigali
visoko v zrak. Kres je bil ogromen in celotna okolica je žarela. Navdušeni obiskovalci
se kar niso mogli načuditi moči in impozantnosti veličastnega ognja. Tako velikega
kresa daleč na okoli še ni bilo, so si bili edini obiskovalci.
Prijetno druženje in zabava sta trajali še dolgo v noč, ogenj je dogorel in žareča
žerjavica je tlela vse do jutranjih ur. Obiskovalcev je bilo več kot lani in tudi to pot je
bilo veliko mladih.
Takoj po kresovanju so nas člani KD Podgrad povabili k sodelovanju, da bi skupaj
pripravili spominski koncert ob obletnici smrti velikana slovenske narodno zabavne
glasbe Lojzeta Slaka. V društvu smo pozdravili to idejo in se kaj hitro odločili, da
bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi tega dogodka. K sodelovanju smo pritegnili
veliko okoliških ansamblov, ki so bili pripravljeni brezplačno sodelovati na tej pri
reditvi, ki bi v bodoče lahko postala tradicionalna. Koncert je zelo uspel, obisk pa
je bil nekoliko skromen. Pomembno je, da smo začeli, saj se je o koncertu še nekaj
dni govorilo in kritike so bile zelo dobre. Mogoče je tudi ta oblika združevanja ljudi
zanimiva in bi lahko v bodoče privabila veliko obiskovalcev.
Mi smo bili zadovoljni, obiskovalci tudi, nastopajoči so dostojno predstavili Sla
kove uspešnice, predstavili so svoje ansamble, skratka lepo in vredno je o prireditvi
razmišljati tudi za naslednje leto.


Tudi letos smo se odzvali vabilu in sodelovali na Dnevu ČS Polje.
Na stojnici smo predstavili naše dosedanje delo in prireditve, tako kot si sledijo po
časovnem načrtu, in seveda aktivnosti, ki potekajo skozi celo leto. Na predstavitve
nem prostoru smo, tako kot v preteklosti, postavili nekaj panojev, na katerih smo s
fotografijami in plakati prikazali aktivnosti društva po tèmah oziroma posameznih
prireditvah. Obiskovalci so lahko dobili tematske programe, našo publikacijo. Nudili
smo jim tudi druge informacije.
Pomlad se je prevesila v poletje in konec julija smo uresničili več let staro idejo, da
bi se odpravili na Triglav. V sodelovanju s PD Saturnus smo organizirali vse potreb
no. Vse prijavljene smo povabili na sestanek in predstavili program nabiranja kon
dicije ter postavili kriterije glede osebne varovalne opreme. Prišla je sobota, ki smo jo
z vznemirjenjem dolgo čakali. Zgodaj zjutraj smo se odpeljali na Pokljuko, kjer smo
parkirali vozila, se malo okrepčali, uredili opremo in zagrizli v hrib. Pot nas je vodila
skozi pokljuške gozdove in kmalu se je odprl pogled na prve vrhove Julijskih Alp. Pot
je bila lepa, vreme sončno in izredno vroče. Na poti smo izgubili neverjetne količine
znoja in dodobra utrujeni prišli do koče na Planiki, kjer smo prespali. V nedeljo
zjutraj smo se zbrali na skupinskem fotografiranju in nato je sledila še zadnja etapa
naše avanture. Kmalu smo zaplezali v skalovje, klini in jeklenice so nas spremljali
do vrha slovenskega ponosa. Po začetnem navdušenju in okrepčilu smo opravili
obvezni krst tistih, ki so prvič stopili na vrh Triglava. Še nekaj posnetkov in prele
pih pogledov in nato smo se spustili nazaj proti Pokljuki. Utrujeni, vendar izredno
zadovoljni ter polni vtisov, smo prišli do vozil, kjer smo se preobuli in nato odpeljali
domov. Nepozabno doživetje. Gore človeka zasvojijo in tako je bilo tudi s to skupino.
Komaj smo se dobro ohladili od pregretega pohoda na Triglav, že smo pričeli s pri
pravami na jesenski prireditvi. Komisija si je ogledovala vrtove in našli smo nekaj pri
mernih za podelitev nagrad. Tudi letos sta huda vročina in suša pustili posledice na
vrtovih. Prenekateri se niso odločili za nagrajevanje, čeprav komisija ve, da je trenutno
stanje vrta posledica višje sile. Na koncu smo se vendarle pravilno odločili.
Prišla je še ena čudovita sobota in zjutraj je Zalog prebudila glasna godba papir
niškega pihalnega orkestra Vevče. S tem smo najavili začetek tradicionalne prireditve
»Po Zaloški cesti je furati fajn« in podelitev nagrad »Sončnica« za urejenost okolja in
vrtov. Program prireditve je bil tradicionalen. Krajani in mimoidoči so poplesavali ob
poskočnih koračnicah in na koncu orkestru namenili prisrčen aplavz. Po zaključku
koncerta so se na železniški postaji že zbrali gasilci in prišli sta tudi konjski vpregi, ki
sta takoj po prihodu že pričeli z vožnjami otrok po zaloških ulicah. Gasilci so obisko
valcem prikazali opremo in pripravili nekaj točk, kjer so se otroci lahko preizkusili v
tehnikah gašenja požara. Letos smo na prireditvi prikazali tudi maketo rečnega čolna
tombas, ki je dolga stoletja prevažal tovor po Savi in Ljubljanici, vse od slovenske meje
pa do Zaloga, kjer je bilo veliko rečno pristanišče. Do potankosti izdelana maketa


izpod rok gospoda Karla Kačarja je pritegnila veliko zanimanja. To priložnost smo iz
koristili tudi za predstavitev projekta izida knjige o rečnem pristanišču, plovbi, čolnu
tombas in drugih temah ter o projektu izdelave replike tombasa v naravni velikosti.
Vprege so vozile brez prekinitve in uri, načrtovani za prevažanje otrok, sta minili
kot bi mignil. Otroci so obljubili, da se bodo naslednje leto ponovno vrnili, mi pa smo
obljubili, da se bomo potrudili in ob letu ponovno pripravili takšno prireditev.
Ura se je bližala popoldanski prireditvi in že pol ure prej so na prizorišče prireditve
prišli prvi obiskovalci in nekaj nastopajočih. Program smo speljali z veliko nastopi
najmlajših, ki nam vedno popestrijo program. Letos se je našemu vabilu odzvala tudi
OŠ Zalog in pevski zborček je navdušil goste in nagrajence. Tudi letos niso manjkali
naši malčki s svojimi vzgojiteljicami iz vrtca, ki nas vedno navdušijo. Razveselil nas
je tudi nastop flavtistke in nastop na citrah. Podelili smo tri nagrade.
Vse udeležence, nagrajence, nastopajoče, goste in druge smo pogostili s slastnim
golažem. Za najmlajše pa seveda niso manjkale palačinke.
Tudi letos smo obiskali prireditev Zeljada v Zajčji Dobravi. Prireditev je bila tradi
cionalno pestra in zanimiva.
Ob koncu poletja, ko je jesen že začela trkati na vrata, smo se lotili odstranjevanja
ambrozije. Letos smo našli kar nekaj nahajališč in se zbrali na enem od njih. Žal se
je odzvala le peščica ljudi in zato smo se odločili, da se bomo o tej nevarni rastlini le
podučili, nismo pa se lotili puljenja in uničevanja. Ne vemo, kakšni so razlogi za tako
nizko udeležbo. Verjamemo pa, da se ljudje še vedno ne zavedajo nevarnosti, ki je že
tu in to je dejstvo. Lahko in tudi bo še mnogo slabše, saj ljudje rastline ne prepoznajo
in v prenekaterem vrtu je postala že stalni plevel. Ko bo okužba presegla pričako
vanja, bo spopad z ambrozijo nekajkrat težji in manj učinkovit. Očitno je človeška
narava naravnana tako, da dokler ni zelo hudo, ničemur ne verjame.
Pa kdaj drugič, morda že prihodnje leto.
Za konec našega dela pa so tu še Obvestila, ki jih ravnokar prebirate. Tudi to je
plod dela in prizadevanja članic in članov društva, da so prebivalci obveščeni tudi
na takšen način. Upamo, da je tudi ta izdaja Obvestil izpolnila Vaša pričakovanja in
da jih boste z veseljem prebrali.
Čisto na koncu naj Vam zaželim kar največ lepega v prihajajočem letu 2014. Naj
Vam optimizem in pričakovanje ter ljubezen vlijeta moči, da prebrodimo te, res hude
čase. Prepričani smo, da boste v družbi TD Zalog vse skupaj lažje prenesli. Pridite na
naše prireditve, pridružite se TD Zalog!
Spremljajte delo in aktivnosti TD Zalog na spletni strani www.td-zalog.si, prav
tako pa nam lahko pišete na elektronski naslov info@td-zalog.si.
Predsednik TD Zalog
     Dušan Levičnik



Sončnica
2013

Spoštovani gostje, ljubitelji cvetja in lepega okolja,
dragi nagrajenci!
Varovanje okolja je naša dolžnost. Za
vedati se moramo, da boš naš kraj lep,
privlačen ne samo za nas, ampak tudi za
obiskovalce, ki pridejo k nam na obisk, če
bomo dobri skrbniki hortikulture.
Letos smo ocenjevali urejenost okolja,
skladnost z okolico, dobro razporejenost
površin, delavnost gospodarjev za ohrani
tev čiste in zdrave narave.

polsenčnem rastišču. Izstopa rdečelistni
javor, katerega obkrožajo plazeči brini, ko
nike, ciprese vseh sort, kar daje razigrano
zasaditev.
Bivalni del se usmerja v letno kuhinjo,
ki je uporabna vsaj pol leta.
Lokacija hiše in vrta prinaša resnično in
timnost, umirjenost življenja družine Belec.
Srebrno sončnico prejmeta:
ga. Ivanka in g. Mirko Skerbinek
Pod Debnim vrhom 15

Podelili bomo tri sončnice.
Bronasto sončnico prejmeta:
ga. Anita in g. Branko Belec
Podgrajska 13 d

Vstop v vrt je urejen z nizom vinske trte.
Vrt daje vtis razgibanosti, živahnosti,
urejenosti, delavnosti gospodarjev.
Lastniki kosijo travo tudi čez svojo mejo,
vse do Ljubljanice, kar izraža njihovo za
vzetost za urejeno okolico.
Vsega je dovolj tako sadnega kot tudi
zelenjavnega dela vrta. Sadovnjak je raz
deljen na dva dela. Eden je ob hiši, drugi
pa za hišo, ki ga varuje erozijsko zaščitena
škarpa. Slive, hruške, jablane so bogato
obrodile, saj so veje kar povešane.
Ne manjka tudi domača zelenjavna gre
dica dišavnic – zelišč: bazilike, timijana,
majarona, pehtrana.
Cvetoči balkoni in okenske police s svo
jo barvitostjo dopolnjujejo pestrost vrta.

Ko se približuješ hiši najprej opaziš, da
sta pot in škarpa, ki dajeta estetski zgled
vrtu, tlakovana z neobičajno zanimivimi
oblikami najrazličnejšega kamna, ki sicer
predstavlja poklicno delo gospodarja, a
lahko tudi ne bi bilo tako.
Vrt ni velik, je pa privlačen. Razprostira
se v dveh terasah. Spodnji je predvsem sad
no zelenjavni, katerega krasi vrtna lopa.
Vse lepo uspeva tudi zato, ker daje bližnji
gozd senco. Mimo smaragdnih klekov, ki
predstavljajo zamejitev, pregrado, mejo, se
povzpneš v zgornji del vrta.
Tu je nasad predvsem raznih nizkih
iglavcev, različnih barv, ki se bohotijo na



njo onemogočajo razvoj penolistne žvrkljeambrozije, ki ji ne uspe kaliti in zastrup
ljevati okolice.
Prav zanimiva sta dva predela te ogromne
površine: gosta goščava, ki je bogato zatoči
šče – naravni rezervat – za ptice, veverice,
zajce in zasuta ogromna grapa, ki že vidno
zeleni, z namenom ločiti cono od naselja.
Ambrovci, perzijske bukve, japonske
češnje, iglavci, so večinoma smiselno raz
porejeni.
Vse je čisto, brezhibno urejeno in deluje
kot en velik negovan park.
Drevored in sprehajalne poti pa dajejo
vtis promenade.

Navdušuje tudi vrtna lopa zanimive
oblike in viseča cvetlična košara, ki se lah
ko dviguje in spušča s pomočjo škripca, saj
jo je potrebno včasih tudi zaliti. Zelo izvir
no in praktično. Oboje je delo gospodarja.
Domačija ima tudi lasten izvir vode, ki
prihaja iz hriba, s katerim zalivajo vrt.
Topoli ob Ljubljanici dajejo ustrezno
senco in zaščito tako, da ima večina pro
stora zdravo rast povrtnin pa tudi sadja.
Raznolikost zasaditve ponuja domačim
veselje in užitek.
Zlato sončnico prejme:
Centralna čistilna naprava
Ljubljana – Cesta v Prod 100

TD Zalog, sekcija za hortikulturo pode
ljuje nagrajencem SONČNIC celoletno na
ročnino na revijo Rože in vrt, darilni bon
v vrednosti 10 EUR za nakup žepne knjige
v knjigarni Felix, T-shirts majice našega
društva in lončnice.
Ocenjevalno komisijo smo sestavljali:
Dušan Levičnik, Martina Jeriha Gregorič
in Milan Mirkov.

Treba je poskrbeti, da je 23 ha velika po
vršina urejena in vzdrževana. Od tega je
samo travnate površine 15 ha. Zaposleni
so letos s cisternami nenehno zalivali tako
iglavce kot tudi listavce, da so preživeli.
Za vzdrževanje je zadolženo podjetje
Snaga, ki redno kosi, vsaj sedemkrat na
leto. Tako na določeni površini s stalno koš-



POGLED V PRIHODNOST
Ob slovenskem kulturnem prazniku bo izšla knjiga o Rečnem pristanišču Zalog,
avtorice mag. Minke Jerebič. Sledila bo razstava slik na to temo;
organizirana bodo predavanja, ki bodo popeljala krajane v čas savskih brodarjev
in v poletnih mesecih napovedujemo splavitev tombasa.
TD Zalog napoveduje številne kulturne
dogodke v prihodnjem letu.
Konec 17. stoletja je Valvazor v knjigi Slava
Vojvodine Kranjske zapisal, »da reki Ljublja
nica in Sava nosita veliko ladij, ki prevažajo
najrazličnejše blago, ki prihaja iz Italije in je
namenjeno vse do Siska; ista pot je bila tudi v
obratni smeri. Vozilo se je podnevi in ponoči, z
majhnimi in velikimi ladjami. Delo so opravljali brodarji na ladji, ki so ladji pomagali z dro
govi, da ne bi nasedla na obrežje. Ko je ladja
vozila proti toku so jo vlekli ljudje.«
Manjši kraji, ki so nastajali vzdolž obeh
rek – Ljubljanice in Save, so v srednjem veku
postali pomembni kraji, kjer se je začela
razvijati najrazličnejša obrt in manufaktu
ra, zgrajene so bile ladjedelnice, postavljeni
številni mlini in žage, vse z namenom, da bi
zagotovili nemoteno rečno trgovsko pot.
Že v 17. in kasneje v 18. stoletju so začeli
regulirati obe reki; ob desnem bregu Ljublja
nice v Sp. Kašlju je začela nastajati vlečna
pot, ki se je nadaljevala proti izlivu Ljubljani
ce v Savo in se vlekla ob reki vse do Mokric.
Težko delo, ki so ga opravljali kaznjenci,
vojni ujetniki in tudi domačini, ki so vlekli
ladjo proti toku, so po izgradnji vlečne poti,
zamenjale volovske in celo stoletje kasneje
tudi konjske vprege.
Majhni kraji so se začeli silovito razvijati.
Zalog je postal največje rečno pristanišče na
Kranjskem in eno najpomembnejših vlečnih
postaj, od 14 postaj na tej vlečni poti.
Rečna trgovina je postala trgovina in za
radi nje je bila Ljubljana najbolj prepoznav
no mesto na Kranjskem, ki je trgovalo tako
z vzhodom kot z zahodom. Ljubljanski žitni
trg se je izredno razširil in vse je bilo odvisno
prav od pristanišča v Zalogu.

Sredi 18. stoletja so v Zalogu postavili so
dobno skladišče v nadstropjih in leta 1768
jim je cesarski dvor odobril nakup žerjava.
Hiter razvoj pristanišča Zalog je nareko
vala trgovska rečna pot in tudi nagel razvoj
mesta Ljubljane. Ladjedelnice so izdelovale
vedno večje čolne, domačini so na poplavnem
območju sadili konopljo, da so lahko zadovo
ljili potrebam vrvarskih delavnic, ki so izdelo
vale vrvi za potrebe pristanišča.
Pričujoča knjiga bo odraz dogajanja na ob
močju Ljubljane v srednjem veku, opis žitne
trgovine, pobiranja najrazličnejših pristojbin,
ustanavljanje zadrug, v odvisnosti do rečne
ga prometa.
Svetovna zgodovinska dejstva pojasnjuje
jo vpetost dogajanja v Ljubljani in Zalogu, ki
so bila odraz življenja meščanov Ljubljane in
okoliških prebivalcev. Knjiga bo nazorno opi
sala življenje Ljubljančanov in Založanov ob
Ljubljanici in Savi, njihovo družabno, kultur
no in tudi socialno življenje ter razmišljanje
ljudi tistega časa o napredku in borbi za boljše
življenje.
Rdeča nit v knjigi bo vsekakor tovorna
rečna ladja, ki so jo Kranjci imenovali »tom
bas«. Morda so bili Kranjci v tistem času res
posebni ljudje, ki so jih v celotni habsburški
monarhiji občudovali, največkrat kot poseb
neže, toda prav oni so prepoznali skrivno
sti, ki sta jih stoletja in stoletja skrivali reki.
Našim prednikom je uspelo, pa čeprav jih je
prihod »hlapona« potisnil v pozabo, katere pa
nikakor ne smemo pozabiti in se je sramova
ti. Je del nas in ponosni moramo preteklost
podajati prihodnjim rodovom.
Dušan Levičnik



IZLET V SAVINJSKO
IN ŠALEŠKO DOLINO
Za letošnji izlet smo izbrali sončno junij
sko soboto, 15. 6. 2013. Tokrat smo se odpe
ljali raziskovat zanimivosti v Savinjsko in
Šaleško dolino.
Jutranje okrepčilo s kavico in čajem
smo začeli v gostišču na Černivcu (902 m).
Čez prelaz Črnivec pelje cesta, ki povezuje
Kamnik z Gornjim Gradom. Čezenj je ne
koč potekala deželna meja med Kranjsko
in Štajersko. Sedaj je prelaz naravna meja
med Gorenjsko in Štajersko. Črnivec velja
za izhodišče številnih planinskih poti: Dom
na Menini planini, Plešivec, Kranjska reber,
Lepenatka in Veliki Rogatec.
Gornji Grad, naša naslednja postaja, je
gručasto naselje v Zgornji Savinjski dolini,
ki leži ob reki Dreti sredi neokrnjene narave
predalpskega sveta. Lokalni vodič nam je
predstavil del njihove bogate kulturne in
zgodovinske dediščine. Kraj se je zapisal v
zgodovino, ko je bil tam leta 1140 ustanov
ljen srednjeveški benediktinski samostan,
ki je potem leta 1461 prešel pod ljubljan
sko nadškofijo. Po volji ljubljanskih škofov
je postal njihova rezidenca, zgodila se je
tudi sprememba samostana v graščino, ki
je bila med drugo svetovno vojno poruše
na. Znamenitost kraja je prav tako veliča
stna katedrala sv. Mohorja in Fortunata, ki
je po prostornini največja v Sloveniji, ima
tudi najvišjo kupolo. Zgrajena je bila v letih
1757–1763. Etnološko izročilo kraja dopol
njuje zanimiv muzej – »Štekl« z Jamnikovo
in Mavričevo zbirko, ki pričata o bogati etnološki in tehnološki kulturi naših prednikov v
teh krajih. Izjemni in neprecenljive vrednosti
sta tudi zbirki podobic in razglednic.
Najlepši del našega izleta je bil posta
nek v Mozirskem gaju, v cvetlični oazi, kjer

smo si sprostili dušo, oči pa so se naužile
čudovitih lepot narave. Park se razprostira
na desnem bregu reke Savinje, na prostoru
nekdanjega divjega odlagališča. Na drugi
strani parka se nahaja potok z ribnikom.
1974. leta je začel park nastajati iz nič. Vse
skupaj se je začelo z željo sodelovati na
razpisu Zveze hortikulturnih društev. Za
osnovo je bila določena štiri hektare velika
in popolnoma zapuščena površina. S po
močjo Društva vrtnarjev Celje, domačinov
in Arboretuma Volčji Potok jim je uspelo
urediti veliko prečudovito parkovno povr
šino. Danes ob cvetju gaj dopolnjujejo tudi
etnografski objekti, značilni in preneseni iz
območja Zgornje Savinjske doline. V njem
so pred leti tako svoje mesto našli kašča iz
leta 1731, preužitkarska hiša iz leta 1803,
mlin na vodo, čebelnjak, kovačija in ena naj
starejših žag venecijank. Glavni objekt pa je
vsekakor najstarejša mozirska hiša. V njej
so uredili šolsko učilnico. Ostale znameni
tosti Mozirskega gaja so še: drevored Evrop
ske unije, potomka najstarejše trte, zeliščni
vrt, Čebelarsko društvo Mozirje, skalnjak,
razgledni stolp SVEA, tulipan Mozirski gaj.
Leta 1977 so se nizozemski vrtnarji veliko
dušno odzvali in darovali kar sto tisoč če
bulic tulipanov, ki so v Mozirskem gaju veli
častno zacveteli leto kasneje, ko je bil park
cvetja tudi uradno odprt. Od takrat dalje
so tulipani nekakšen zaščitni znak vsako
letne spomladanske razstave v Mozirskem
gaju, zato niti ni tako nenavadno, da so se
nizozemski vrtnarji odločili vzgojiti tulipan
z imenom zgornjesavinjskega turističnega
bisera. Tulipan poimenovan Mozirski gaj
je bil osnovan leta 1995. Je poseben vrtni
tulipan zaradi redke barve in dolgo obsto
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ječih cvetov. Upravljalci gaja so jeseni 2007
zasadili več kot šest tisoč čebulic omenjene
sorte, ki so leto kasneje v času prvomajske
razstave ekskluzivno zacveteli samo v Mo
zirskem gaju.
Naša zadnja postaja je bilo mlado mesto
Velenje, ki je nastalo zaradi kopanja rude.
Tam so nas v Muzeju premogovništva Slo
venije pričakali »knapi«. Za kratek čas smo
si nadeli rudarske čelade, oblekli rudarska
oblačila, s seboj vzeli rudarsko malico in se
z rudarskim dvigalom po jašku, zgrajenem
leta 1888, spustili 157 metrov pod površje
zemlje ter se podali na zanimivo pot v ne
koč aktivne rove jame Škale, ki so sedaj del
muzeja. Podzemno pustolovščino smo lah
ko doživeli na najbolj verodostojen način v
okolju, kjer se je pred mnogimi leti začela
zgodba o velenjskem premogovniku. Bogata
rudarska tradicija se je oblikovala z delom
in načinom življenja številnih generacij slo
venskih rudarjev. V spremstvu rudarskega
vodiča smo spoznavali podzemni svet doži
vetij in odkrivali njegove skrivnosti; prav na
takšen način, kot so to v prejšnjem stoletju
počeli rudarji. Raziskovali smo podzemne
poti, prisluhnili multimedijski zgodbi o za
četkih premogovništva v Sloveniji, sodobna
simulacija nam je omogočila, da smo nazor
no podoživeli rudarsko nesrečo, videli smo
tudi, kako premog kopljejo danes. Popeljali
smo se s podzemno železnico ter po »knapovsko« pomalicali v najgloblje ležeči jedil
nici v Sloveniji. V zunanjem delu muzeja
smo si ogledali še rudarsko stanovanje,
črno in belo garderobo, razstavo o razvoju
premogovništva in spoznali zgodbo o sko
ku čez kožo – tradicionalnem sprejemu »ze
lencev« v rudarski stan, zaradi katerega je
3. julij v Velenju vedno prav poseben in zelo
prazničen dan.
Iz temnega podzemlja, kjer smo spoznali,
kako naporno in spoštovanja vredno je ru
darsko delo, nas je pot peljala na grič okrog
60 metrov višje od mesta Velenja, na Velenj

ski grad. Na grajskem dvorišču smo malo
postali in občudovali vesele svate z nevesto
in ženinom, ki sta se ravno ta prečudoviti
junijski dan podala na novo skupno življenj
sko pot. Nato pa nas je pozdravila prijazna
vodička in nam predstavila obilo zanimive
ga o gradu. Njegovo jedro je bilo postavljeno
v 13. stoletju, večji del današnje podobe pa
je dobil tri stoletja pozneje, ko so med dru
gim zgradili notranje arkadno dvorišče ter
večji del slikovitega obzidja s stolpi. Danes
je grad popolnoma obnovljen. V muzeju smo
si ogledali stalno razstavo Šaleška dolina
med 10. in 17. stoletjem, zbirko afriške umet
nosti češkega kiparja Františka Foita, gale
rijo z deli slikarja Lojzeta Perka in galerijo
slovenskega slikarstva XX. stoletja. V pro
storih nekdanje konjušnice nam je vodička
pokazala ohranjene ostanke mastodonta,
najdene v neposredni bližini Velenja, v graj
ski kapeli pa zbirko baročne umetnosti iz
porušene cerkve sv. Jurija v Škalah. Ena od
sob je namenjena priložnostnim razstavam.
Za obiskovalce pa sta gotovo najbolj zani
mivi rekonstrukciji trgovine in gostilne iz
tridesetih let tega stoletja. Bogato ponud
bo na gradu dopolnjujejo velenjske poletne
kulturne prireditve, možen pa je tudi najem
grajskih prostorov za sprejeme in podobno.
Restavracija Jezero je locirana v nepo
sredni bližini velenjskega jezera. Tam smo
zaključili naše popotovanje po Šaleški doli
ni. Prijazno in ustrežljivo osebje nam je po
streglo z zanimivo in okusno večerjo. Nabra
li smo si novih moči, da smo lahko kramljali
v urejenem gostišču in podoživljali naše vti
se z izleta. Bilo je prijetno in kar prehitro je
minil čas, ko smo se morali odpraviti nazaj
na avtobus. Priznati je treba, da nam je bilo
naklonjeno tudi vreme, saj so dežne kaplje
zmotile naš izlet čisto na koncu, ko nas je
pot že peljala iz Velenja nazaj proti domu.
Simona Pelko
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PGD ZALOG - SP. KAŠELJ
Prostovoljno gasilsko društvo ZalogSp. Kašelj je bilo ustanovljeno leta 1908,
kar pomeni, da letos praznujemo 105 let
obstoja in delovanja. Kljub naši dolgolet
ni tradiciji pa nas nikoli nič ne preseneti,
vedno smo pripravljeni priskočiti na po
moč podnevi in ponoči petek ali svetek.
Tudi v letu 2013 žal nismo ostali ne
opazni, kar nekajkrat smo bili poklicani na
pomoč, pa ne samo za požar, temveč tudi
za iskanje pogrešanih oseb, pa tudi narava
nas je presenetila in podrla kar nekaj dre
ves, ki so nam zaprla naše poti in ceste.
Tako so se nam poleg požarov in poplav
pridružila še nova nevarnost, in sicer vetro
vi, ki ruvajo drevesa in odkrivajo strehe.
Operativna enota vseskozi skrbi, da je
tehnika vedno v opravilnem stanju, seveda
pa ne gre brez izobraževanja in usposabljanja. Razna usposabljanja trajajo tudi do
90 ur, kar pomeni, da smo vseskozi v akci
ji, saj smo le tako lahko kos vsem navšeč
nostim, ki nas vseskozi hočejo presenetiti.
Ravno tako operativna enota izkazuje
svoja znanja na različnih tekmovanjih in
prireditvah v našem kraju in izven.
Poleg vseh nenapovedanih dogodkov
smo velik poudarek dali na delo z mladi
no, ki se pridno zbira vsak petek ob 18. uri.
Mentorji jih skozi igro učijo gasilskih ve
ščin. Svoje znanje pokažejo na gasilskih
tekmovanjih kot so kviz, orientacija, tak
tično tekmovanje, velik poudarek je tudi
na druženju.
Tudi naši starejši člani in članice niso
neopazni, skozi celo leto pridno vadijo in
pomagajo, kljub svojim letom radi prisko
čijo na pomoč mlajšim.
V kolikor se želite priključiti našim
vrstam, vas vabimo, da se oglasite ob tor
kih, med 18. in 19. uro v našem domu.

Čas pa neizmerno hitro teče in opremo
je potrebno z leti nadomestiti z novejšo,
tehnološko dovršeno. Tokrat se obrača
mo na vas, da nam pomagate pri zbiranju sredstev za nakup vozila GVC. Vozilo,
ki ga uporabljamo je staro 24 let. V naše
društvo smo ga dobili leta 2006, do ta
krat pa je pridno služilo v Gasilski brigadi
Ljubljana. Vozilo je še vedno aktivno, ven
dar zahteva ogromno sredstev za vzdrževa
nje, zato smo se odločili, da ga zamenjamo
z novim. Zaradi določenih okoliščin, ki so
v našem požarnem okolišu (npr. prenizki
podvozi za dostop do naselij), je potrebno
vozilo dodatno prilagoditi, kar pomeni do
datne stroške.
Ker zaradi pomanjkanja sredstev, kljub
varčevanju, investicije ne zmoremo sami,
nam preostanete le vi krajani, ki nas pod
pirate že vsa ta leta. Prosimo Vas, da nam
pomagate po svojih zmožnostih pri zbira
nju sredstev za nakup novega avtomobila,
vsak evro je dobrodošel.
Vaše prispevke lahko nakažete na naš
račun: SI56 03109-1000195274, s pripi
som »donacija za AVTO« ali pa vaš prispe
vek prinesete osebno kar v gasilski dom v
času uradnih ur.
Za dodatne informacije sta Vam na
voljo predsednik društva Anton Mišic
(tel.: 041/768-506), ali poveljnik Marjan
Dovč (tel.: 041/650-647).
Upam, da kljub težkim časom pripelje
mo novo gasilsko vozilo v naš kraj v letu
2014, s tem pa povečamo našo moč, ko v
nesreči občani potrebujete pomoč.
Lepo Vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom
NA

POMOČ!
Marjan Dovč
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Civilna Družba
SP. KAŠELJ - PODGRAD - ZALOG
Leto hitro pride naokoli in ob koncu leta
se ozremo v preteklost ter opravimo »obra
čun« za preteklo obdobje.
Ob koncu leta 2012 smo si v Civilni druž
bi zadali nalogo, da bomo še bolj opozarjali
občinske in državne organe na probleme,
s katerimi se vsakodnevno srečujemo na
vzhodu mesta.
»Civilne družbe lahko prispevajo k bolj
šemu urejanju prostora. Ne moremo jih
diskreditirati, kot da so neki nebodigatreba,
po možnosti nahujskane od druge politične
opcije. So zelo pomemben del demokratične
družbe, imajo pravico do obstoja in povsem
legitimen interes.« je bilo pred kratkim zapi
sano v častniku Delo.
V Zalogu še vedno vonjamo neprijetne
vonjave iz bližnje kafilerije; vozimo se že ve
dno po zelo nevarnem odseku Zaloške ceste;
stanje na Hladilniški poti se ni spremenilo,
tovornjake s težo več ton srečujemo podne
vi in ponoči; Agrokombinatska cesta je še
vedno polna jezer in kmalu se bomo lahko
primerjali s Finci; nič drugače ni pred trgo
vino v Zalogu. Poleg vsega naštetega se na
vozišču pojavljajo številne jame, ki predsta
vljajo nevarnost za najšibkejše udeležence v
prometu, pešce in kolesarje. Zavzemamo se,
da bi te »naravne« lepote ovekovečili tudi na
Unescovem seznamu naravnih lepot.
Že več kot desetletje si prizadevamo, da
bi se naredila povezovalna cesta med Cesto
v Prod in Hladilniško potjo, saj bi bili kraji
na vzhodu Ljubljane močno razbremenje
ni tovornega prometa, toda obljube ostajajo
obljube in še te niso nikjer zapisane.
Predstavitev, ki je bila v decembru letos je
šele začetek urejevanja te ceste. Do končne
izvedbe le-te pa je lahko še dolga pot.
Občutek, ko se pripelješ mimo silosa v
Zalog, je kot bi se čas ustavil. Pozabljen kraj,

ki ne pozna napredka; kraj kot, da ne bi bil
del najlepšega mesta na svetu.
Zadružni dom Zalog v središču kraja še
vedno kljubuje času. Od sedmine je preteklo
že nekaj let. Ugibanja ali še kaj drugega, je res
veliko. Svetnik ČS Polje je pridobil informacijo
od odgovorne osebe, da do popisa pogodbe
med MOL in podjetjem Spar še ni prišlo. Da je
sicer vse usklajeno, tudi finančna konstrukci
ja, ostale pa so odprte še nekatere stvari, ki pa
na samo pogodbo nimajo vpliva, a je že dolgo
znano, da so ovire tudi v majhnih podrobno
stih. Do podpisa pa bo zanesljivo prišlo v prvi
polovici decembra . . . (letnica ni znana).
Občinski in tudi državni organi nima
jo posluha za naše probleme. Izredno smo
zadovoljni z odzivom Evropske komisije in
prav to nam je še edino upanje, da se bodo
zadeve »nekoč« v prihodnosti spremenile na
bolje tudi na našem koncu.
Glas naše Civilne družbe je vedno moč
nejši in vedno bolj odmeva. Našim prizade
vanjem so se pridružile tudi druge civilne
družbe v četrtni skupnosti, podpira nas
mednarodna okoljska organizacija Alpe
Adria Green, podpirajo nas mediji in vse to
daje članom Civilne družbe Sp. Kašelj – Pod
grad – Zalog nov zagon, da ne odstopamo od
svojih načel in želji po normalnem, čistem
življenjskem okolju.
Še naprej nam pišite, podajte svoje pri
pombe na naši spletni strani ali forumu; še
tako majhen problem je morda za nekoga
velik problem. Skupaj ga lahko rešimo.
S pomočjo vas krajanov nam bo uspelo
– če ne danes pa jutri, uspelo nam bo – mi
verjamemo v to!
Civilna družba Sp. Kašelj – Podgrad - Zalog
www.zalog.si – cd.skpz@gmail.com
Milan Mirkov
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REČNO PRISTANIŠČE
ZALOG
Skozi različna zgodovinska obdobja je
bila plovba po rekah pomembna vodna
pot. Reka Ljubljanica in Sava sta se v
zgodovino zapisali kot reki, po katerih je
potekala ta vodna pot, obenem pa sta bili
pomembni strateški trgovski poti.
Voda pomeni vir življenja. Prva skrb na
novoletno jutro je nekdaj veljala vodi. Po
vsej deželi so naši predniki tega dne krasi
li vodnjake, studence in reke. Vodi so pri
našali darove, z namenom, da bi si pri njej
izprosili, da bi bila celo leto čista, bogata z
življenjem in da bi jo bilo dovolj za vse.
Že v antiki se je pomen vodi in rekam
še povečal, ljudje so ob vodah častili bo
gove posvečene vodi. Boga Savusa so
častili ob vsem toku reke Save. V kraju
Sava je stalo celo svetišče, kjer je bil po
stavljen žrtvenik posvečen Ad saluti (reč
na nimfa) in Savusu.
Ob rekah so zrasla tudi preprosta
naselja in vojaška oporišča, saj so bili
transporti po reki strateškega pomena
za posamezno deželo.
Ljubljanica in Sava sta zaznamova
li življenja ljudi na vzhodu Ljubljane. V
Sp. Kašlju je bilo že v zgodnjem srednjem
veku pristanišče kot »zadnja« postaja
ljubljanskih čolnarjev. Zalog pa je bil
kraj, v katerem je zraslo pristanišče, ki
je bilo namenjeno večjim ladjam, ki so
plule po Savi.
Rečni promet je imel v preteklosti
izjemen pomen, in sicer zaradi velike
zmogljivosti in majhnih stroškov pri
transportu. Od kopenskega prometa je

bil daleč cenejši, zmogljivejši, hitrejši in v
vseh pogledih bolj ekonomičen.
Razvoj trgovine je že v srednjem veku
narekoval boljšo organizacijo in ureditev
plovbe po slovenskih rekah. Nastale so po
sebne čolnarske zadruge in čolnarski cehi.
Brodarstvo je postalo donosen posel.
Zalog je bil že v srednjem veku močno
brodarsko središče, saj je imel kraj poleg
čolnarskega urada in mitnice tudi ladje
delnico, tesarske delavnice, vrvarno, ho
tel, skladišče, gostilno in kovačijo. Celo
ten kraj je vse do sredine 18. stoletja živel
od čolnarjenja. V Zalogu in Sp. Kašlju je
nastala vrsta gostišč, okoliški kmetje so
redili vlečno živino, večina savskih ladij
je bila last domačinov.
Vleka ladje po toku navzgor je bila
sila zamudno in težavno delo. V začetku
so za vleko ladij uporabljali kaznjence,
od srede 18. stoletja dalje pa so jih za
menjali z volovskimi vpregami. Smer so
uravnavali z dolgimi drogovi, s katerimi
so ladje odrivali od brega. Tipi plovil so
bili prilagojeni značaju reke in pred re
gulacijo Save v 18. stoletju so večinoma
uporabljali manjše in okretnejše čolne, s
katerimi so krmarili čez številne savske
brzice. Po regulaciji savske struge so se
v 19. stoletju na Savi pojavile večje ladje,
ki so jih poimenovali tombasi. Tombasi
so merili v dolžino 34 metrov in bili ši
roki 3 metre. Avstro-ogrska monarhija je
celo predpisala mere za tombase, vse z
namenom, da ne bi prihajalo do nesreč.
Prihod železnice skozi savsko dolino je v
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kratkem času povzročil zaton
rečnega prometa na Savi.
Zadnji tombas so proti Za
logu vlekli leta 1862. Po tem
letu so v uporabi ostali le po
samezni manjši čolni za pre
voz potnikov in tovora preko
reke. V zaloško pristanišče
ni priplul več noben tombas.
Rečno pristanišče Zalog
je v naslednjih treh deset
letjih samevalo. Živahnost
pristanišča je začela ugašati,
pristaniške stavbe so začele
propadati, vaške gostilne so
se zapirale. Leta 1893 je bilo
pristanišče uradno zaprto.
Letos praznujemo 120 let
od zaprtja rečnega pristani
šča. Le malokdo si predstavlja,
kakšno je bilo življenje brodni
kov in pristaniških delavcev,
zato je pomembno, da se ohra
ni spomin na našo preteklost
in prenaša to v prihodnost.
Zaloški brodarji so s svo
jimi čolni in tombasi pluli do
Siska, včasih pa celo do Zemu
na pri Beogradu. Najpomemb
nejša je bila savska žitna trgo
vina, kjer so vozili na Kranjsko
pšenico. Uvažali so tudi druga
žita, bombaž, sladkor . . .
Nekoč so na tombas nalo
žili kavo. Srečno je priplul v
pristanišče, toda pri razkla
danju se je zgodila nesreča.
Odprl se je sod, v katerem je
bila naložena kava. Marsika
teri pristaniški delavec je pr
vič videl kavo.
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Brodarji niso stali križem rok, pogle
dali so okoli sebe in si žepe napolnili s
kavo. Po opravljenem delu so šli proti
vaški gostilni, kjer so se srečali z doma
čini. Eden izmed pristaniških delavcev
je Založanu prodal pol kilograma kave.
Srečen domačin je prinesel kavo do
mov in naročil ženi naj jo skuha. Pridna
žena je zavrela vodo, položila vanjo zrnje
kave in pustila, da kava ponovno zavre.
V kuhinji se je zbrala cela družina in po
izkusila kavo. Požirek kave nikakor ni
stekel po grlu. Motna voda je bila zelo
zanič in večinoma so vse izpljunili iz ust.
Mati je bila brez besed. Oče tudi ni ve
del kaj bi dejal, potem pa je naročil ženi:
»Shrani zrna te kuhane kave in preostala
zrna. V nedeljo, ko gremo v Polje k maši,
bomo vprašali župnika, kaj je to kava.«

V nedeljo se je družina z vozom od
peljala proti Polju v cerkev. Po maši sta
oče in mati stopila do župnika in mu po
kazala kavo. Oče mu je povedal za pitje
neokusne kave. Župnik se je zasmejal in
povedal »recept« za kavo.
Doma so zrnje kave posušili, spražili v
posebni posodi na vročem ognju, ohladili
in nato zdrobili v prah. Šele nato je mati
skuhala kavo, sladkala in nato postregla
družini. Otroci so pili kavo z mlekom.
Krajanka Zaloga, gospa Slava, ki je pri
povedovala to resnično zgodbo, ki jo je do
živela njena babica kot otrok, je povedala,
da je kava imela zelo prijeten vonj, okus pa
je bil nekaj posebnega, toda vsekakor bolj
ši, kot prvič, ko je mati kuhala surovo kavo.
mag. Minka Jerebič
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MLINI IN ŽAGA NA STUDENČNICI
Na severni strani Zaloga, tik ob današ
nji tovarni Koto, je izviral potok Bubnov
ka, ki je imel strugo ob brežini vse do
rimske trdnjave in se je nato izlil v Savo
pri Gradišk (danes pri Ruglju).
V Sneberjah je izviral potok Studenč
nica, ki je imel svojo rečno strugo zelo
razgibano. Studenčnica je tekla mimo
Zadobrove (Zg. in Sp. Zadobrova), proti
severnemu delu Zaloga, mimo posestva
Pri Perles, kjer se je le lučaj stran izlila v
malo Savo (mrtvi rokav Save).
Prve omembe pripovedujejo, da se je
potok Studenčnica izlival v Savo, kar
predpostavlja tudi dejstvo, da se je reka
Ljubljanica izlivala v Savo pod rimsko
utrdbo. Kasneje si je potok Bubnovka
spremenila strugo in izlivala v Studenč
nico pri Micrnk. Potok Studenčnica se je
od 17. stoletja začel izlivati v Ljubljanico.
Naši predniki so mlinski red iz leta
1750 izkoristili. Na katastru Zadobro
ve je zaznamovano, da je bilo ob potoku
Studenčnica postavljenih šest mlinov
(Štrukljev mlin – v Sneberjah; v Zado
brovi pa mlini pri Livk, Bežunov mlin,
Jernejčkov mlin, Gradiškov mlin in Bo
štečnikov mlin). Na katastrskem zemlje
vidu Kašlja je omenjen le mlin Pri Perles,
medtem ko sta bila mlina pri Micrnk in
pri Plevnik (kasneje Malnskov mlin) po
stavljena veliko kasneje.
Oba potoka (Studenčnica in Bubnov
ka) sta bila bogata z rečnimi raki in riba
mi. Vse to je prinašalo hrano prebival
cem okoliških krajev, predvsem Zaloga,
Zg. in Sp. Zadobrove, ter Sneberij.

Na potoku Studenčnica je bila tudi
kovačija, to pa ponazarja, da je bil potok
dovolj globok in pretočen, da so lahko
razvili to obrt.
Postavljanje in poslovanje mlinov je od
srednjega veka dalje urejal »mlinski red«.
Kasneje je bila mlinskemu redu dodana
posebna rubrika o sanitarnih ukrepih,
ki so veljali v mlinih (čistoča v mlinu, boj
proti glodavcem), višina plačila mlinarju
in skrb za mlinske kamne.
Po zgodovinskih virih naj bi bili prvi
mlini na potoku Studenčnica postavljeni
med leti 1750 in 1780. Mlini so bili na
menjeni mletju žita. Pri Plevnik so poleg
mlina postavili tudi žago za žaganje lesa
potrebnega v rečnem pristanišču Zalog.
Za mletje žita naj bi se uporabljali celo
mlinski kamni iz Kašeljskega hriba ozi
roma kamnoloma.
Izkoriščanje vode, kot pogonsko sred
stvo, se je na našem delu Zaloga pričelo v
sredini in drugi polovici 18. stoletja. Tra
jalo je vse do druge polovice 20. stoletja.
Prvotno so mline postavili kmetje za
svoje potrebe, kasneje jim je bil to dopol
nilni dohodek. Med vzroke za prenehanje
mlinov na potoku Studenčnica so bile
poplave, potok je imel zmeraj manj vode,
zaradi regulacije Save, izum parnega
stroja je prinesel zmogljivejšo konkuren
co; po II. svetovni vojni pa tudi povojne
razmere.
Od treh zaloških mlinov in žage danes
stojita le še dva. Strugi Bubnovke in Stu
denčnice so presahnile, mlinska kolesa
se ne vrtijo več in žaga je obstala za ve
dno. Ostal pa je spomin . . .
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»V začetku 19. stoletja je vsak dan po
Savi plulo do 107 tombasov. Iz Slavonije
in Osmanskega cesarstva so prevažali
pšenico in turščico (koruzo). Zaloški mli
narji so kupovali pšenico v Pristanišču
Zalog.
Mlinarji so dobro vedeli, kdaj bo pri
plul poln čoln pšenice v pristanišče.
Studenčnica se je izlivala v Ljubljanico
nasproti zaselka Podgrad. Mlinski delav
ci so tombas ustavili na poti do pristani
šča Zalog, na vozove natovorili pšenico
in jo odpeljali v mlin. Tako so se izognili
plačilu mitnine in drugih carinskih ob
veznosti.

Mlinarji so moko zmleli, ter jo nato
odpeljali v Ljubljano na žitni trg. Cene
na žitnem trgu so bile določene, zato mli
narji niso veliko zaslužili. Pa so se tudi
takrat znašli po svoje. Po več vozov nalo
ženih z moko so odpeljali proti Gorenjski
in prodajali moko. Največ moke so kupili
v Rudniku živega srebra v Idriji.
Na tak način so mlinarji hitro prišli
do žita in kasneje tudi do denarja – pač
znajti se je bilo treba.«
Takšnih in podobnih zgodb je ostalo
veliko. Vse pa nas opominjajo na čas, ki
je že daleč za nami . . .
mag. Minka Jerebič
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Četrtni mladinski center
KAM izven centra?
V šolski telovadnici imamo 2-krat tedensko
brezplačne treninge kickboksa, ki potekajo že
7. leto. V pomladnem in jesenskem času pa pri
rejamo Športno družabni dogodek PLATA na
šolskem igrišču. Plata je naš “drugi dom”, saj
ga s pomočjo mladostnikov že več let urejamo
in nadgrajujemo. V času počitnic organiziramo
razne tabore in izlete. Mesečno pa naša novi
narska ekipa izda glasilo Založnik, kjer lahko
mladi in njihovi starši preberejo, kaj smo počeli
in kaj nas čaka v prihodnjem mesecu.
MLADI soustvarjalci programa!
Mladostnike spodbujamo k aktivnemu
vključevanju v delo mladinskega centra. Z opol
nomočenjem prevzemajo odgovornost za lastno
življenje, z željo po napredku. Mladi pomagajo
pri vsakodnevnih aktivnostih centra, pri pre
novi igrišča, organizaciji večjih dogodkov. Sča
soma postanejo prostovoljci v Čamcu in bodoči
udeleženci mladinskih izmenjav v tujini.

V zaloškem zadružnem domu, v skritem
kotu nad parkiriščem, se skrivajo vrata v Če
trtni mladinski center Zalog ali Čamac, kot ga
počasi že vsi imenujemo (ne samo mladi). Cen
ter deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji
– Centra za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladih.
KDO dela, KDAJ smo odprti,
KOMU smo namenjeni?
V centru sva zaposlena dva koordinatorja
z veliko izkušnjami na področju dela z mladi
mi. Poleg pa so še prostovoljci, praktikantje in
zunanji sodelavci, s katerimi skupaj kreiramo
pester program za mladostnike. Namenjeni
smo vsej zaloški mladini stari med 11 in 18 leti,
pa tudi tistim malo starejšim in malo mlajšim.
Mladi nas lahko obiščejo vsak delovnik med
14. in 19. uro.
KAJ delamo?
Preživljanje prostega časa v ČMC Zalog je
brezplačno, mladostniki lahko pridejo in od
idejo, kadar želijo, lahko se udeležijo delavnice
ali pa ne. Pri nas lahko igrajo ročni nogomet,
delajo nalogo za šolo, imajo brezplačno učno
pomoč ali pa se udeležijo mnogih raznolikih
delavnic (kuhanje, ustvarjanje, kvizi, šport).

www.mladizmaji.si/zalog
cmc.zalog@mladizmaji.si
Erika Dolenc 051/659-023
Marko Taljan 051/659-024

19

Sledenje kažipotu
»Energijska učinkovitost«
na CČN Ljubljana
Čiščenje odpadne vode je tehnološko
zahteven proces, saj je poleg nepresta
nega strokovnega izpopolnjevanja zapo
slenih in vzdrževanja zapletene in drage
elektromehanske opreme potrebno pri
merno vzdrževati še na milijarde mikro
organizmov, ki onesnaženje v vodi bio
loško preoblikujejo v okolju prijaznejše
snovi. Eden od produktov v tem procesu
je tudi biomasa, ki se na čistilni napravi
nadalje obdela tako, da postane koristen
odpadek. Če so bili v prvih letih delova
nja biološkega dela čistilne naprave naši
napori usmerjeni predvsem v doseganje
zakonsko predpisanih parametrov čišče
nja, pa je danes glavnina naših prizade

vanj usmerjena v zniževanje stroškov
obratovanja. Zavedamo se namreč, da
se bodo naši prihranki odrazili tudi v
zneskih na položnicah našega podjetja,
ki jih uporabniki vsak mesec prejmete v
vaše poštne nabiralnike.
Ko govorimo o prihrankih, imamo v
mislih predvsem energetsko učinkovi
tost tehnološkega procesa, torej optimal
no porabo električne energije, plina in
kemikalij, ki so nujno potrebni v procesu
čiščenja odpadne vode. Sliši se enostav
no, a ni. Tudi če se omejimo le na čistilne
naprave v razvitem zahodnem svetu, se
pokažejo velike razlike v obratovalnih
stroških glede na to, do kakšne stopnje

Slika št. 1: Aktivno blato v prezračevalnem bazenu, trenutek delitve amebe (foto arhiv CČNL)

Slika št. 2: Svet mikroorganizmov v aktivnem
blatu (foto arhiv CČNL)
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Slika št. 3: Svet mikroorganizmov v aktivnem
blatu (foto arhiv CČNL)

Slika št. 4:  Peleti – končni produkt biološkega
čiščenja odpadne vode

je proces čiščenja odpadne vode obvla
dovan in nadzorovan. Več kot tisoč zu
nanjih obiskovalcev je vsako leto znova
presenečenih, kako zapletena tehnologi
ja se skriva v na videz preprostem posne
manju naravnih procesov, ki jih izvaja
mo na naši čistilni napravi.
Ko govorimo o obratovalnih stroških,
predstavlja združba mikroorganizmov
na biološki stopnji čiščenja odpadne
vode daleč največji delež. Da, ti od nara
ve dani »čistilci« so najdražji. Strokovno
jih imenujemo »aktivno blato«. Da kar
najbolje opravijo svoje delo, je potrebno
v odpadni vodi ustvariti aerobne pogoje
– to pomeni, da zagotovimo prisotnost
raztopljenega kisika v takšni meri, da na
onesnaženju, ki je v odpadni vodi, nemo
teno stečejo oksidacijski procesi, ki jih
sprožijo mikroorganizmi. Posledica teh
procesov je razpad organskega onesna
ženja v H2O in CO2 in nastanek nove bio
mase ter biološka pretvorba strupenega
amonijevega dušika (NH4+-N) v okolju
prijaznejši nitratni dušik (NO3--N).
Za dosego aerobnih pogojev v odpadni
vodi je potrebno vanjo vnesti ogromne,
vendar nadzorovane in točno določene,
količine zraka. Ta zrak s seboj nosi kisik,

ki pa se v odpadni vodi raztopi samo v pri
meru, da skoznjo potuje v obliki drobnih
razpršenih mehurčkov. V nasprotnem
primeru ostane neizrabljen in posledič
no ne dosežemo želenih učinkov čišče
nja. Ne samo, da je na tem delu čistilne
naprave vgrajena najdražja in tehnolo
ško najzahtevnejša oprema, tudi raču
nalniško krmiljenje oziroma regulacija
tega dela procesa sta najbolj zapletena,
saj so v regulacijsko zanko za vnašanje
kisika v odpadno vodo vključene številne
spremenljivke, kot sta na primer pretok
in tlak zraka, količina raztopljenega ki
sika v odpadni vodi, vsebnost amonija
ter drugih dušikovih spojin in še mnoge
druge. Kot smo že omenili, pa ni dovolj,
da kisik v pravilnih količinah le vnese
mo v vodo. Bistvenega pomena je oblika
in velikost mehurčkov zraka, ki opravijo
več kot pet metrov dolgo pot skozi telo
odpadne vode do gladine. V tem času se
kisik delno raztopi in porabi za namene
biološkega čiščenja odpadne vode. Obe
nem nastali mehurčki tudi učinkovito
mešajo aktivno blato z odpadno vodo in
s tem omogočijo potreben transport in
stik vseh sodelujočih »učinkovin« v pro
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cesu biološkega preoblikovanja nečistoč
v odpadni vodi.
Kljub vsemu naštetemu, pa se je zako
nodaja v zadnjih nekaj letih zaostrila do
te mere, da bo potrebna nadgradnja ob
stoječe tehnologije, ki bo izvedena v sklo
pu III. faze izgradnje čistilne naprave in
bo omogočila doseganje vseh zakonsko
predpisanih učinkov čiščenja odpadne
vode najkasneje v letu 2016.
Drug energetsko zahteven tehnološki
sklop na čistilni napravi je linija za obde
lavo viškov blata oziroma biomase, ki na
stane v procesu čiščenja odpadne vode.
Le ta se anaerobno obdela v gniliščih, v
nadaljnjem postopku zgoščanja in suše
nja pa iz nje nastane trdno alternativno
gorivo. To je stabiliziran in higieniziran
odpadek, ki prinaša koristi industrijskim
objektom, ki znajo ta odpadek s pridom
uporabiti kot nadomestek fosilnih goriv.
Ker se za sušenje blata porabi velike ko

ličine plina, bo v III. fazi izgradnje čistil
ne naprave na tem tehnološkem sklopu
največ pozornosti namenjeno povečanju
proizvodnje tega energenta v gniliščih.
Končni cilj je popolna samooskrba linije
blata z bioplinom.
Vizija energijske učinkovitosti za
poslenih na Centralni čistilni napravi
Ljubljana je tako čim manjša poraba
električne energije pri postopku čišče
nja odpadne vode, čim manjši pribitek
biomase in njena energetsko kar najbolj
učinkovita nadaljnja predelava v trdno
alternativno gorivo.
Želimo si in verjamemo, da lahko ne
samo na področju učinkovitosti čiščenja
odpadne vode, ampak tudi na področju
energijske učinkovitosti s stališča obra
tovalnih stroškov, postanemo referenčen
objekt v tem delu Evrope.
Ernest Mlakar, Vesna Mislej

Slika št. 5: Objekti za predelavo viškov biomase v trdno alternativno gorivo (foto »Fotografska kampanja JP VO-KA, pomlad 2011«)
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HK SLAVIJA PLAYBOY
Hokejski klub Slavija iz Ljubljane (Za
log) sodi med najstarejše hokejske kolek
tive v Sloveniji, saj so v letu 2010 prazno
vali 60-letnico svojega delovanja.
Po rezultatih iz preteklih sezon, se
klub, z dvakratno osvojitvijo slovenskega
podprvaka in osvojitvijo drugega mesta
v močni mednarodni ligi, kjer sodelujejo
profesionalna moštva iz Avstrije ter le
tos tudi iz Italije, uvršča med tri najbolj
uspešne klube v Sloveniji.
Članska ekipa, ki jo vodi nekdanji
igralec Jaka Avguštinčič, je precej mla
da. Sestavljena je predvsem iz dijakov in
študentov, ki so svoje hokejsko znanje
nabirali v mlajših selekcijah hokejskega
kluba Slavija.
Namen kluba je, poleg konkurenč
nosti in prikazovanja dobrih hokejskih

predstav v vseh tekmovanjih, doseganje
odličnosti igralcev na vseh ostalih živ
ljenjskih področjih.
Cilj kluba je ustvariti pogoje za vzgojo
dobrih hokejistov in spodbujanje oseb
nega razvoja članov. Postali naj bi odgo
vorni in ustvarjalni člani naše družbe.
Zato vabimo vse ljubitelje te najhitrej
še moštvene igre in tiste, ki boste to po
stali, da obiščete naše tekme.
Informacije o klubu in razpored tekem
je objavljen na internetni strani:
http://www.hkslavija.si/
- FB profil:
https://www.facebook.com/HKSlavija?fref=ts
- elektronska pošta: info@hkslavija.si
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Knjižnica Zalog
Z novim šolskim letom je tudi v naši
knjižnici postalo bolj živahno. Za mlaj
še in starejše obiskovalce smo pripravili
posebne oblike dela, ki jih vsak mesec
objavljamo v Napovedniku Mestne knjiž
nice Ljubljana.
Drugi ponedeljek v mesecu septem
bru je bilo prvo srečanje naše bralne
skupine v novi sezoni. Nadaljujemo, se
daj že tradicionalno, obliko pogovorov
ob knjigi za starejše obiskovalce - ljubi
telje dobrih knjig.
Konec istega meseca so v okviru lan
skega projekta »MKL Kulturna dediščina
za družine – predstavitev značilne ljub
ljanske dejavnosti«, skupine malčkov iz
vrtca Pedenjped spoznavale delo gasil
cev. Poslušali so pravljice in si ogledali
nekaj gasilskih pripomočkov.
Med krompirjevimi počitnicami smo
imeli dve ustvarjalni delavnici, ki sta bili
zelo obiskani. Na prvi so mladi umetni
ki risali s trsko, na drugi pa izdelovali
prstne lutke. Izdelki so bogati, izvirni in
domiselni.

V novembru smo organizirali poto
pisno predavanje. Po skrivnostni Sibiriji
je obiskovalce popeljala Mojca Ekart.
Za naše najmlajše smo na obisk po
vabili Tino Oman iz gledališča Labirint.
Pričarala je nepozabno predstavo Bela
mačica. Navdušila in očarala je več kot
55 otrok in njihovih staršev.
Dnevu splošnih knjižnic je bila name
njena razstava likovnih del, nastalih na
13. Podgrajskem likovnem tednu. Sreča
nje slikarjev iz Ljubljane in bližnje oko
lice, ob sotočju Ljubljanice in Save, v za
selku Podgrad, je postalo že tradicional
no. Osrednja tema letošnjega srečanja je
bil portret. Na otvoritveni slovesnosti so
sodelovali učenci Glasbene šole Šentvid.
Konec meseca smo za bližajoče se
praznike izdelovali voščilnice iz papirja,
naravnih in odpadnih materialov. Delav
nico je vodila Tonka Černilogar.
V decembru pa vabimo na obisk Ded
ka Mraza z novimi knjigami.
Jožica Božič
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ZAKLADI ZALOGA

Nova Knjižnica Zalog
v Poslovno-upravnem
centru Zalog
Pozdravljeni, krajani Zaloga!

Dijaki in študenti se boste v mirnem
kotičku učili in dostopali do spleta.
Gradivo si boste lahko izposojali sa
mostojno na knjigomatu ter ga vračali
tudi v času, ko bo knjižnica zaprta.
Ponudbo prireditev in izobraževanj za
odrasle in otroke bomo dodatno obogati
li z naravoslovnimi vsebinami, na ogled
bo sodobno postavljena zbirka minera
lov, fosilov in kamnin.
V knjižnici bomo predstavljali lokalno
dogajanje in oblikovali dogodke v sodelo
vanju z vami, krajani Zaloga.
Med obiskom knjižnice se boste lahko
sprostili in preživljali prosti čas v udob
nem prostoru za srečevanja.
Sodelavci Mestne knjižnice Ljubljana
želimo novo knjižnico načrtovati skupaj
z vami, zato vas vabimo, da nam posre
dujete svoje želje in predloge, zaradi ka
terih bi se v prihodnje odločili za vpis
v knjižnico ali pa jo kot sedanji član ali
članica še raje obiskovali.
Svoje predloge zapišite na zgibanko in
jo oddajte v Knjižnici Zalog, Zaloška 220,
ali pošljite po pošti.
Zamisli nam lahko posredujete do
10. februarja 2014 tudi na elektronski
naslov: zakladi.zaloga@mklj.si

Bliža se čas, ko bo vaša in naša Knjiž
nica Zalog zaživela na novi lokaciji v
večjih prostorih in z novimi vsebinami.
Knjižnica Zalog se bo namreč s sedanje
lokacije na Zaloški 220 preselila v Poslov
no-upravni center, ki bo zgrajen v sredi
šču Zaloga. Center bo skupaj z mestnimi
javnimi zavodi, društvi in podjetji soobli
koval poslovno, kulturno in družabno
življenje v Zalogu. V prvem nadstropju
centra bo na voljo prijeten, privlačen in
premišljeno oblikovan prostor Knjižnice
Zalog z raznoliko ponudbo.
Želimo si, da bi knjižnica z novimi in
razširjenimi vsebinami postala središče
dogajanja v kraju, obisk knjižnice pa
prijeten vsakdanji dogodek za vse gene
racije obiskovalcev. Zato vas vabimo k
sodelovanju.
Kaj bo novega v novi knjižnici?
Za najmlajše bodo potekale pravljič
ne in igralne urice v sodobno opremljeni
pravljični sobi.
Starši boste v posebnem kotičku za
starše izbirali gradivo na temo staršev
stva, nege in vzgoje.
Mladostniki boste imeli prostor za
druženje z izborom aktualnega gradiva
ter internetnimi postajami.

Sodelavci Mestne knjižnice Ljubljana
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Novi slovenski mit:

OSTROVRHAR!
odganjal Turke, in Martin Krpan, ki je od
rešil cesarstvo pred krvoločnim velikanom
Brdavsom. Nekatere bajke in pripovedke pa
opisujejo tudi resnične zgodovinske osebe,
ki so med ljudstvom, potem ko je sčasoma
spomin nanje že obledel, dobile vse bolj ču
dežne poteze in bile deležne pretiravanja:
npr. o slovenskem kralju Matjažu ali pa o
kmečkem uporniku Matiji (Gubcu), ki sta
jim obetala osvoboditev izpod tujega jarma.
Večina teh mitov je nastala v ljudstvu in
se tam ohranila v obliki pripovednega izro
čila. Nekateri pa so nastali tudi izven okvira
ljudske ustvarjalnosti, v umetni pesmi in
pripovedi, ter se od tam preselili v ljudsko
zavest. Eden najbolj poznanih, a mitološko
še neraziskanih, je vitez Ostrovrhar. Prvi je
Ostrovrharje omenil zgodovinar Valvasor
v Slavi vojvodine Kranjske v opisu gradu
Osterberg nad Podgradom. Verjetno je od
njega pesnik France Prešeren dobil idejo za
leta 1831 napisano romanco »Turjaška Ro
zamunda«. V njej lep in pogumen snubec
turjaške grofične Rozamunde na njeno
nečimrno zahtevo opravi junaško de
janje, in sicer osvobodi zasužnjene
rojake izpod turškega jarma, zraven
pa ugrabi lepotico Lejlo, ki naj bi
bila edina lepša od nje. A se Ostro
vrhar zaljubi v Lejlo in jo vzame za
ženo, razočarana Rozamunda pa gre
v samostan. Valvasor in Prešeren sta
navdihnila številne pisatelje (Trdina,
Detela, Hribar, Medved, Zorec), da so
Ostrovrharja kot lepega, junaškega
in narodnozavednega slovenskega
viteza vključili v številne zgodovinske
povesti. Romanco so se na izust učili
vsi slovenski šolarji, povesti so brali

V kulturni zakladnici vsakega naroda
obstajajo pravljice in pripovedke, ki so na
stale v neznani davnini in so se z ustnim
izročilom prenašale iz roda v rod do današ
njih dni. Posredno govorijo o življenju v
nekdanjih časih, o pomembnih dogodkih in
slavnih osebah, tudi o bajeslovnih, božan
skih, dobrih in slabih ter o stiskah in priča
kovanjih naših prednikov. Slovenski narod
je tako iz svoje dolge zgodovine v novi čas
prinesel številne bajke in pripovedke, ki so
jih zbiratelji ljudskega blaga, zapisovalci v
19. in 20. stoletju, marljivo zapisovali. V njih
nastopajo bajeslovna bitja tudi iz najzgod
nejše slovanske mitologije: Kurent prinaša
pomlad, Kresnik bogato letino, Triglav jih
varuje in odganja sovražnike, Vedomec jih
uči modrosti itd. Vsakdanje življenje so jim
urejali dobri in zli duhovi: porodnicam so
pomagale rojenice, usodo so napovedovale
sojenice, s čudežnimi zelmi so jih zdravile
dobre vile, življenje so razveseljevale pojo
če travice in rajske ptice, v onostranstvo
pa so spremljale Žalik žene. Nagajali
so jim palčki, škrati, divji in povodni
možje, strašili pa psoglavci, vol
kodlaki, zmaji in druge pošasti.
Ljudsko izročilo pa je umislilo
tudi junake, ki jih je potrebovalo
v raznih težavnih zgodovinskih tre
nutkih, ko je bil ogrožen njihov obstoj,
npr. med dolgotrajnimi bolečimi vpadi
Obrov, Turkov in Uskokov ter trplje
njem pod tlačanskim jarmom. Tako
so nastale bajke o umišljenih junaš
kih osebah, ki so branile oziroma
varovale narod pred temi in podobni
mi tegobami še dolgo v novi vek, npr.
Peter Klepec, ki je z izpuljeno smreko

26

ljudje v mestih in na podeželju, tako da je
sčasoma vitez Ostrovrhar prešel v ljudski
spomin kot junaški zmagovalec nad razni
mi narodovimi sovražniki, odrešitelj za
sužnjenih rojakov in kaznovalec dekliške
nečimernosti. Rodil se je nov mit, ki se je iz
slovstva preselil v ljudstvo in postal vseslo
venski mit, nič manj priljubljen, kot če bi
tam tudi nastal.
Lahko smo ponosni, da Ostrovrharji iz
virajo iz našega Podgrada. Toponim »Ostri
vrh« je v prostoru, ki ga poseljuje sloven
ski narod, precej pogost. Kaj bi ne bil, ko
pa je slovenska dežela posuta z množico
hribov in vzpetin, od katerih je nekaj prav
koničastih in primernih za gradnjo utrdb
in gradov. Če upoštevamo še toponime s
korenom »Ojstri« (vrh, hrib), tudi na podro
čju zamejske avstrijske Koroške, najdemo
Ostrih vrhov kar dvajset. Vendar moramo
med njimi iskati le tiste, ki so v srednjem
veku dejansko imeli čast nositi istoimensko
utrdbo oziroma grad. Vendar srednjeveški
gradovi niso imeli slovenskih imen, ampak
nemška. Domačini so ta imena izgovarjali
popačeno in prav tako iz njih izpeljana ime
na gospodarjev. Torej moramo iskati tudi
gradove, ki so pomensko imeli »Ostri vrh«
v nemškem imenu gradu, pri tem pa ni po
trebno, da bi hrib ali grad tudi domačini
tako imenovali. Na prostoru sedanje Slove
nije najdemo samo dva gradova, ki sta po
nemškem imenu gradu kandidata za domo
vanje vitezov Ostrovrharjev. Prvi je Oster
berg nad Podgradom pri Ljubljani, ki pa ga
Valvasor v »Slavi« poslovenja kot Sostro in
(kot sopomenko) Oster verh. Na prvi način
zato, ker ga je zavedla podobnost nemškega
korena imena in bližnje vasi Sostro, ki naj
bi ležala tik pod gradom. Na drugi način pa
zato, ker so domačini tamkajšnje gospode
bojda imenovali »Osterverharje«. Drugi grad
je Svibno pri Radečah, ki so ga germanski
prvograditelji imenovali Scharffenberg. Ven

dar ga Valvasor poslovenja »Sviben«, z ime
nom spodaj ležeče vasi in tudi domačini so
svoje gospode vedno imenovali »Svibenški«,
nikoli »Ostrovrharji«.
Vendar pa je zgodovinsko poreklo drugo
tnega pomena, ker je – kot je že povedano
– mit Ostrovrharja nastal šele v novem veku
kot posledica literarnega pojavljanja tega
lika. V ljudstvo je zašel šele v 19. stoletju,
ko so ti grajski gospodje (kakorkoli so se v
ljudskem jeziku imenovali) že davno izumr
li. Z njihovim dejanskim poreklom se lite
rati (še manj pa bralstvo oziroma ljudstvo)
praviloma niso ukvarjali, pomembna je
bila njihova namišljena zgodovinska vloga
in dramatičnost ali romantičnost njihove
ga imena. Da je mit o njem res živ, kažejo
številna poimenovanja po njem v sedanjem
času. Po njem se je imenoval narodni heroj
Oton Vrhunc (partizansko ime Blaž Ostro
vrhar, 1915–1945), ki je leta 1944 prvič
razvil slovensko zastavo z zvezdo na vrhu
Triglava, Otto Ostrovrhar je umetniško ime
sodobnega igralca v gledališču »Moj Teater«,
ime se zelo pogosto uporablja kot sinonim
udeležencev v številnih forumih, po njem
se imenuje podjetje v Podgradu in gostilna
v dolini Kokre. Upodobljen je v dveh brona
stih kipih (Stojan Batič, Milka Turk), v dveh
otroških slikanicah (ilustratorki Volčanšek
in Peklar), o njem prepeva ansambel Cvet.
Naše kulturno društvo se je odločilo, da
bo podrobneje raziskalo ta pojav, ta pose
ben lik v slovenski narodni zavesti. Po njem
smo imenovali tudi krožno pohodniško pot
po naravnih in zgodovinskih zanimivostih
Podgrada in sredi vasi smo mu postavili
spomenik. Gradiva o Ostrovrharjih se je
nabralo za lično knjižico, ki bo kmalu izšla.
Tudi z njo v žepu in spoznanjem širšega
pomena tega slovenskega mita bodo naši
obiskovalci odšli iz njegovega domicilnega
kraja bogatejši in zadovoljnejši.
Viki Grilc
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