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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja občino Vrhnika in vodne ţage na Vrhniki. Na začetku 

teoretičnega dela je kratka geografska predstavitev občine, njen zgodovinski razvoj ter opis 

naravnih in kulturnih znamenitosti. V nadaljevanju teoretičnega dela so podrobno 

predstavljene vodne ţage. Gozdnata zaledna pobočja Vrhnike so od nekdaj predstavljala 

ugodne pogoje za razvoj ţagarske obrti. Izdatni vodni viri pa so omogočali razvoj ţagarstva 

na vodni pogon.  

V didaktičnem delu je predstavljeno terensko delo in delo v učilnici, ki sem ga izvedla z 

učenci 5. razreda. Izvedla sem pet šolskih ur, od tega dve šolski uri na terenu, kjer smo z 

učenci spoznali tri vodne ţage. 

Raziskovalni del predstavlja moje ugotovitve o vodnih ţagah na Vrhniki, ki sem jih zbrala s 

pomočjo terenskega dela in obiskov pri lastnikih oz. potomcih ţag.  

KLJUČNE BESEDE: občina Vrhnika, gozd, vodni viri, gospodarska dejavnost, vodne ţage, 

terensko delo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ABSTRACT 

The thesis presents the municipality of Vrhnika and water jet saws in Vrhnika. The theoretical 

part begins with a short geographical presentation of the municipality, its historical evolution 

and a description of natural and cultural sights, and continues with a detailed description of 

water jet saws. The wooded slopes of the outskirts of Vrhnika have always represented 

favorable conditions for the development of the saw craft, whereas the abundant water 

resources enabled the development of water-powered sawing. 

The didactic part presents my fieldwork and my work in the classroom, which I carried out 

with pupils of the 5th grade. I carried out five school lessons, two of which were fieldwork, 

where we got to know three water jet saws.  

The research part presents my findings about water jet saws in Vrhnika, which I collected 

with the help of fieldwork and visits to water jet saw owners or their offspring. 

KEY WORDS: municipality of Vrhnika, forest, water resources, economic activity, water jet 

saws, fieldwork. 
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1 UVOD 

»Kraj ravni pod gozdom, pod temnim, mogočnim 

Raskovcem sedi jata golobov; bele peruti se leskečejo 

 v soncu. Tam je Vrhnika. Čez bore, čez hoje, tihega 

Krasa, od morja šumi burja, plane v ravan, postane,  

vztrepeče, osupla in utolažena ob toliki lepoti. Bela  

kakor nevesta se sveti na holmu sveta Trojica,  

razgleduje se po sončni ravni, po tihem sanjajočem  

močvirju, do žalostne gore in do Krima …«
1
 

 

Navdih za temo sem dobila po prebrani literaturi in pregledu diplomskih del, ki so bila 

napisana o Vrhniki. Kljub temu, da je o tem, predvsem po Argonavtih poznanem mestu, 

napisanih kar nekaj del, nobeno izmed njih ne obravnava nekdaj razširjene gospodarske 

dejavnosti − ţagarstva. V drugi polovici 19. st. so na Vrhniki začeli mnoţično ustanavljati 

vodne ţage, ki so imele odlične pogoje za delovanje. V občini je veliko vodnih virov, ki so 

bili potrebni za pogon ţag, bogata gozdnata pobočja nad vrhniško kotlino pa so omogočala 

poceni les, ki so ga na ţagah predelovali v lesne polizdelke. 

S terenskim delom in prebiranjem literature sem ugotovila, da je včasih na Vrhniki stalo okoli 

26 vodnih ţag, ki pa niso nikjer v celoti predstavljene. Podrobneje opisane so le vodne ţage v 

Podlipski dolini in v Bistri, medtem ko so tiste v Retovju, Močilniku, ob Hribskem potoku in 

v vasi Verd le omenjene, večinoma s skupnim imenom in pribliţno lokacijo. Diplomsko delo 

se mi je zdela odlična priloţnost za popis in predstavitev vodnih ţag, ki so nekdaj 

predstavljale pomembno in dobičkonosno gospodarsko dejavnost v moji domači pokrajini.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov: iz teoretičnega, didaktičnega in raziskovalnega 

dela. Teoretični del obsega predstavitev občine Vrhnika in vodnih ţag na Vrhniki. Didaktični 

del vsebuje učno pripravo za pet šolskih ur, ki sem jih izvedla z učenci 5. razreda Osnovne 

šole Ivana Cankarja Vrhnika. Ure sem izvedla v učilnici in na terenu. V raziskovalnem delu  

predstavljam svoje terensko delo in odgovore na raziskovalna vprašanja.  

                                                           
1
 http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/cankar/ales_iz_razora_cankar.pdf, str. 19. (9. 3. 2013).  
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2 LEGA OBČINE VRHNIKA 

Vrhnika leţi ob jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, kjer kotlina prehaja v kraške 

gozdnate planote. Mesto se je razvilo ob izvirih Ljubljanice in se širilo na Barje ter 

vključevalo zaselke na kraškem robu. Severni del kotline Ljubljanskega barja omejuje nizko 

predalpsko gričevje. Naslanja se na obronke Polhograjskega in Rovtarskega hribovja. Na 

severozahodu se raztezata Ulovka in Podlipska dolina, na jugovzhodni strani pa Pokojiška 

planota. Juţni in zahodni rob obdaja zakraselo, dolomitno in apnenčasto gorovje ter gozdnat 

svet.  Za to območje je značilen podzemeljski pretok in kraški izviri. Nad Vrhniko se strmo 

dvigajo naselja: Zaplana (801 m), Strmica (625 m), Raskovec (656 m) in Ljubljanski vrh (813 

m).
2
 

 

Slika 1: Zemljevid občine Vrhnika.
3
  

Kras se postopoma spušča proti Barju z niţjimi obronki, kot so Verd, Mirke, Sveta Trojica. 

Na robu ravnine, pod strmimi stenami, izvirajo kraški tokovi Male Ljubljanice v Močilniku in 

Velike Ljubljanice v Retovju.
4
 

  

                                                           
2
 Jana Horvat, Nauportus (dalje: J. Horvat, Nauportus), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 

1990, str.34. 
3
  http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (19. 11. 2012). 

4
 J. Horvat, Nauportus, str.34. 
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Pod Zaplano se pojavljajo presihajoči studenci v Stajah in pri Velikem Malnu ter se izlivajo v 

potok Belo. Najpomembnejši izvir Bele je Lintveren, ki deluje kot stalni izvir le nekaj dni po 

deţevju. Vodo bruha v presledkih.
5
 O Lintvernu je pisal ţe Janez Vajkard Valvasor v Slavi 

vojvodine Kranjske. Zapisal je, da voda ne teče ves čas, ampak le enkrat ponoči, okoli 

dvanajste in enkrat podnevi, okoli devete ure. Ker si domačini tega nenavadnega pojava niso 

znali razloţiti, so ga povezovali z nadnaravnim bitjem. Verjeli so, da je v jami, iz katere bruha 

voda, zmaj. Kadar se zmaj razjezi, takrat priteče na plan penasta voda, bele barve. Od tod tudi 

ime Bela.
6
 

Vrhniko prištevamo k Ljubljanskemu urbanemu območju in je del osrednje slovenske regije. 

Leţi pribliţno 20 kilometrov jugozahodno od Ljubljane. Občina Vrhnika meji z občinama 

Dobrova - Polhov Gradec in Horjul na severu, z občinami Brezovica, Log - Dragomer in 

Borovnica na vzhodu, z občino Cerknica meji na jugu in z občino Logatec na zahodu. 

Vrhnika je zelo povezana z Ljubljano, kamor se veliko ljudi vsakodnevno vozi na delo. Po 

podatkih z občinske strani iz leta 2012 je površina občine 115,2 kvadratnih kilometrov, 

poseljuje pa jo 16.277 prebivalcev (stalno prijavljenih na dan 31. 12. 2012). Povprečna 

nadmorska višina Vrhnike je 289 m. Naselja, ki spadajo pod občino so: Bevke, Bistra, Blatna 

Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, 

Mirke, Mizni Dol, Padeţ, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, 

Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.
7
  

Vrhnika ima tipično celinsko podnebje. Zime so sorazmerno hladne, poletja pa sorazmerno 

vroča. Za jugozahodni del Ljubljanskega barja, ob katerem leţi Vrhnika, je značilen 

temperaturni obrat. Velikokrat se pojavlja jutranja megla, pogosteje jeseni in pozimi ter 

zgodaj spomladi. Megla se zadrţuje v času visokega zračnega pritiska, ko pri tleh ni 

opaznejših vetrov in se zato tam zadrţuje hladnejši zrak. Ta vztraja nad Barjem, medtem ko je 

v Logatcu in Zaplani ţe sonce in toplejši zrak.
8
 

  

                                                           
5
 http://kraji.eu/slovenija/vrhnika_star_maln/slo  (30. 10 .2012). 

6
 Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske: izbrana poglavja (dalje: J. V. Valvasor, Slava vojvodine 

Kranjske: izbrana poglavja), Mladinska knjiga, Ljubljana 1994, str. 94− 95. 
7
 http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=13 (30. 10. 2012). 

8
 http://www.unitermal.com/  (5. 11. 2012). 
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3 ZGODOVINA OBČINE VRHNIKA 

Območje Vrhnike naj bi bilo poseljeno ţe v obdobju mlajše paleolitske dobe. Iz tega obdobja 

so našli rogovje severnega jelena, ki je imelo zareze, narejene s kremenovim orodjem. Od 

paleolitika pa do mostiščarske kulture ni človeških sledov. Več je znanega o mostiščarski 

kulturi na Ljubljanskem barju. Na območju Vrhnike so našli nekaj izkopanin, ki sodijo v to 

obdobje. V Blatni Brezovici in Bevkah so našli ostanke koliščarskih naselij v času eneolitika 

(2000−1700 pr. n. št.).
9
 V Verdu so našli več kot 5000 let staro kolo, narejeno iz jesenovih 

plošč, ki jih veţejo hrastove letve in os, na katero je bilo kolo nataknjeno. 

 

Slika 2: Leseno kolo in os.
10

  

Tam so leta 2008 našli tudi razbitino rimske tovorne ladje. Del ladje se nahaja pod breţino 

reke Ljubljanice, od koder pa ga za zdaj ni mogoče odstraniti. Razlog, da ladja ostaja pod 

breţino reke, je pomanjkanje denarja in časa, saj gre zaradi mokrega lesa, ki potrebuje 

posebno »nego«, za zelo obseţen projekt. Tudi leseno kolo še vedno hranijo v posebni 

komori, da se ne bi posušilo in razpadlo.
11

 Repliko lesenega kolesa si lahko ogledamo na 

Ljubljanskem gradu, kjer se nahaja stalna razstava Slovenska zgodovina.  

V kovinskih dobah je bila Vrhnika ţe naseljena. Imela je vlogo pomembne trgovske postaje. 

Stara trgovska pot, ki je vodila skozi Vrhniko, je bila najkrajša in najlaţja pot med 

                                                           
9
 Peter Habič in Joţe Rode, Vrhnika (dalje: P. Habič, Vrhnika), Društvo Konservator Vrhnika, Vrhnika 1988, str. 

9. 
10

 http://www.mgml.si/novice/prazgodovinska-kolisca-okoli-alp-uvrscena-na-seznam-svetovne-dediscine/ (19. 

11. 2012). 
11

 Gašper Tominc, Rimska ladja ostaja na dnu reke (v:  Naš časopis), Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Vrhnika 

2012, L. XXXIX , št. 398, str. 3. 
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Balkanskim in Apeninskim polotokom. Imenovala se je Jantarjeva pot. O tej poti pripoveduje 

tudi starogrški mit o Jazonu in Argonavtih. Argonavti, ki jim je poveljeval tesalski kraljevič 

Jazon, naj bi po črnomorskem razvodju pripluli do Vrhnike, tu so svojo ladjo prenesli naprej 

na kopno, nato pa preko Krasa do Jadranskega morja ter nadaljevali pot po morju do Grčije. 

Legenda sega v 3. st. pr. n. št, Vrhnika pa ima še danes v svojem grbu ladjo Argo. 

 

Slika 3: Grb občine Vrhnika.
12

  

 

Ţe grški pisec Strabon omenja, da je v 2. st. pr. n. št. na območju Vrhnike obstajalo naselje, ki 

se je v latinskem jeziku imenovalo Nauportus. Portus je pomenilo pristanišče.
13

 Strabon 

omenja, da so se trgovske karavane, ki so prihajale iz Ogleja, tu ustavile in z vozov na ladje  

preloţile raznovrstno blago, ki je potem po Ljubljanici potovalo do Donave in obdonavskih 

krajev.
14

 

 

Slika 4: Praznovanje Argonavtskih dni na Vrhniki.
15

 

 

                                                           
12

 http://www.vrhnika.si/ (19. 11. 2012). 
13

 Darinka Kladnik, Vsa slovenska mesta (dalje: D. Kladnik, Vsa slovenska mesta), Zavod za intelektualno 

produkcijo, Ljubljana 2003, str. 244. 
14

 J. Horvat, Nauportus, str. 17. 
15

 Vir: Silvan Simnovčič. 
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Nauportus je pod okrilje Rimljanov prišel v prvi polovici 1. st. pr. n. št. Najprej so se lotili 

regulacije reke Ljubljanice in gradnje ceste čez Barje, ki je povezovalo Nauportus z Emono. 

Nauportus je bilo zelo pomembno pristanišče in eno najpomembnejših rimskih oporišč. 

Organiziran je bil kot vikus (vas), upravljali pa so ga predstavniki veljavnejših trgovskih 

druţin iz Ogleja. Pomembnejšo vlogo je mesto dobilo v poznorimskem obdobju, ko je bilo 

vključeno v obrambni sistem Claustra Alpium Juliarum. Cesar Avgust je dal zgraditi cesto od 

Ogleja, čez Hrušico na Vrhniko, in v Emono. Še danes lahko vidimo delno ohranjen zid, ki 

mu Vrhničani pravimo Ajdovski zid, zgrajen pa je bil v 3. st. Na našem ozemlju je bil dolg 10 

km, širok 1 m in visok 2−3 m.
16

 

Po razpadu rimskega imperija, dobi Vrhnika ponovno veljavo v času srednjega veka. Kraj so 

prvič poimenovali leta 1300 z latinskim imenom De Superiori Laybaco, kasneje pa še z 

nemškim imenom Oberlaibach, šele leta 1481 prvič zasledimo slovensko ime Vernich.
17

 

 

Slika 5: Slika Valvasorjeve grafike.
18

   

 

Vrhnika je dobila trške pravice leta 1325, Valvasor pa je zapisal, da je predstavljala enega 

najstarejših trgov deţele Kranjske. Zapisal je tudi, da je trg velik in pozidan s številnimi 

hišami, v katerih prebivajo trgovci, izposojevalci konj, tovorniki in ljudje, ki ţivijo od ceste. 

Na trgu so prelagali blago na ladje, ki so plule proti Ljubljani in obratno, iz ladij proti Italiji.
19

 

V srednjem veku se  razvijejo tudi  tri samostojna naselbinska jedra: Hrib, Vas in Breg. Hrib s 

                                                           
16

 Vrhnika: turistični informator (dalje: Vrhnika: turistični informator), Turistično društvo Blagajna, Vrhnika 

2001, str. 6. 
17

 Joţe Rode, Vrhnika skozi stoletja (dalje: J. Rode, Vrhnika skozi stoletja), Karantanija in Občina Vrhnika, 

Ljubljana in Vrhnika 1995, str. 30. 
18

 Foto: Marjeta Furlan. 
19

 J. V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske: izbrana poglavja, str. 240. 
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farno cerkvijo se je razvil ob vznoţju Raskovca in na območju Gradišča. Tu so ţiveli obrtniki 

(čevljarji, sedlarji in usnjarji). Ob vznoţju sv. Trojice se je razvila Vas. Predstavljala je 

strnjeno naselje nizkih, s slamo kritih hiš. Na vasi je ţivelo kmečko prebivalstvo, vozniki in 

drugi niţji obrtniki, medtem ko so na trškem Bregu ţiveli najbogatejši Vrhničani. Bili so 

mitničarji in čolnarji, ukvarjali so se tudi z gostinstvom in trgovino.
20

 V 17. in 18. st. je imela 

Vrhnika spet podobno veljavo kot v antiki. Promet je po Ljubljanici potekal od Ljubljane do 

Vrhnike. Brodarjenje po Ljubljanici ni bilo teţko, saj voda čez Ljubljansko barje teče 

počasi.
21

 

Leta 1806 je bila zgrajena cesta Dunaj−Trst, zato je Vrhnika začela izgubljati veljavo. 

Ohranilo se je furmanstvo, znani so vrhniški furmani, ki so vozili do Mantove. V spomin na te 

čase še danes stoji na Vrhniki hotel z imenom Mantova. Vrhničani so se začeli ukvarjati z 

ţagarstvom, opekarstvom, ţganjekuho, s parketarstvom in pivovarstvom. Plovba po 

Ljubljanici je izginila po letu 1857, ko je čez Verd stekla ţeleznica Dunaj−Trst in pustila 

Vrhniko ob strani. Vrhniškim čolnarjem je preostalo le še prevaţanje vrhniške opeke in 

podpeškega kamna.
22

 

 

Slika 6: Delavci v opekarni.
23

  

 

  

                                                           
20

 Vrhnika: turistični informator, str. 6.  
21

 P. Habič, Vrhnika, str. 18−19. 
22

 http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=16 (20. 11. 2012).  
23

 Vir: Silvan Simnovčič. 
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Kraj si je opomogel, ko je bila zgrajena ţeleznica Ljubljana−Vrhnika. Okrepili sta se 

lesnopredelovalna in usnjarska industrija ter opekarna.
24

 Razvili so se močni industrijski 

obrati: Industrija usnja Vrhnika, lesnopredelovalna industrija Liko Vrhnika, 

kovinskopredelovalna industrija, Iskra Antene, Mlekarna Vrhnika in Pekarna Vrhnika. Stanje 

industrijsko proizvodne panoge je danes popolnoma drugačno. Najprej je leta 2004 propadla 

Mlekarna,
25

 leta 2007 podjetje Iskra Antene, d. o. o,
26

 zaradi neuspele dokapitalizacije pa je 

leta 2008 stečaj objavila še Industrija usnja Vrhnika (dalje IUV).
27

 Do odpuščanja je prišlo 

tudi v podjetju Liko Vrhnika, d. d. in v Kovinarski Vrhnika, ki je prepolovila proizvodnjo. Od 

večjih obratov ostaja le še Pekarna Vrhnika, ki je bila leta 2006 priključena matični druţbi 

Ţito d. d., v okviru katere posluje še danes.
28

 

  

                                                           
24

 D. Kladnik, Vsa slovenska mesta, str. 245−246. 
25

 http://www.delo.si/arhiv/predmestje.html  (11. 11. 2012). 
26

 http://www.vrhnika.si/?m=news&id=4304 (11. 11. 2012). 
27

 http://www.delo.si/gospodarstvo/iuv-gre-v-stecaj.html  (11. 11. 2012). 
28

 http://www.zito.si/index.php?id=68 (12. 11. 2012). 
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4 NARAVNA DEDIŠČINA VRHNIKE 

Vrhnika se, poleg bogate zgodovine, ponaša tudi z bogato naravno dediščino, zato se mi zdi 

prav, da jo na kratko predstavim.   

V vrhniškem kotu se stikajo trije različni geološko zgradbeni in reliefni elementi:  

 Dinarsko gorstvo: kraški predel. 

 Predalpsko gorstvo: zaplaninsko-rovtarski predel. 

 Barje: juţni del Ljubljanske kotline. 

Kraški svet je porasel z gozdom in površinsko tekočimi vodami. Najvišje nad barjanskim 

robom se dvigne Ljubljanski vrh (813 m). Zaradi lege iz razgledne točke, ki jo ponuja, ga je 

za opazovalno točko izbrala vojska. Proti severu se odpre pogled do Triglava in Pohorja.
29

 V 

zaledju izvirov Ljubljanice so nastale kraške udorne vrtače, kot so: Maletova dolina, 

Grogarjev dol in Pavkarjeva dolina.  

 

Slika 7: Maletova dolina.
30

  

 

Znan je Grogarjev dol, ki je v sušnem obdobju kraška dolina, ob nalivih pa se spremeni v 

presihajoče jezero, ki pozimi zmrzne in sluţi kot drsališče okoliškim prebivalcem. Raziskana 

je Vrhniška jama, v kateri so kapniki, ogled pa je moţen le pod vodstvom jamarjev.
31

 Z 

naravnega vidika je za Vrhniko pomembna reka Ljubljanica. Imenujemo jo tudi reka sedmih 

imen, saj v svojem toku sedemkrat ponikne in se spet vrne na površje. Izvire delimo na tri 
                                                           
29

 Peter Kranjc, S kolesom po ljubljanski okolici, Sidarta, Ljubljana 2005, str. 139.  
30

 Foto: M. Furlan. 
31

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 21−22. 
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večje skupine: Močilnik, Retovje, Bistra. V Retovju se nahajata močna izvira Ljubljanice, in 

sicer Malo ter Veliko Okence. 

 

                                                               

Slika 9: Povirje Ljubljanice.
32

 

            Slika 8: Veliko okence.
33

 

 

V Močilniku lahko poleg izvira vidimo Jazonovo pest, ki je vtisnjena v skalovju nad izvirom. 

Po legendi naj bi Jazon udaril s pestjo ob steno in tako obvaroval ladjo ter posadko pred 

viharjem. S svojo pestjo naj bi ladjo zasidral, potem pa so jo Argonavti potegnili na kopno in 

nato nadaljevali pot proti Jadranskemu morju.
34

  

 

Slika 10: Jazonova pest.
35

  

  

                                                           
32

 Foto: M. Furlan. 
33

 Foto: M. Furlan. 
34

 http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/jazonova-pot-ob-izvirih-ljubljanice/201101 (13.  11. 

2012). 
35

 Foto: M. Furlan. 
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Dolina potoka Bele se nahaja na meji med alpskim in dinarskim svetom. V dolini Bele še 

danes stoji star mlin, po katerem se kraj Star maln tudi imenuje. 

Znan je tudi Kuclarjev kamnolom, ki leţi na robu Ljubljanskega barja. Razglašen je za 

naravni spomenik, saj lahko v njem vidimo narivanje zemeljskih plasti in fosilne ostanke. 

Apnenec je zaradi svoje črne barve ţe od nekdaj privlačil kamnoseke. Uporabljal se je v 

arhitekturi, za izdelovanje raznih portalov, stopnic itd.  

Ljubljansko barje z osamelci je zelo pomemben pokrajinski element. Na Vrhniškem koncu ga 

imenujemo tudi Mah ali Morost. Leţi na nadmorski višini 290 m. V preteklosti so ga 

osuševali ţe Rimljani, ponovno pa so z osušitvijo začeli v 18. st. in z njo nadaljujejo še danes. 

S tem pojavom je ţal posledično izginjala tudi šota, ki nastane tako, da se odmrli rastlinski 

material več stoletij nabira in tvori debele plasti nepopolno razgrajenega rastlinskega 

materiala.
36

  

 

Slika 11: Kopanje šote.
37

  

 

Eden redkih ostankov visokega barja v Evropi se nahaja v Bevkah − imenujemo ga Mali Plac. 

Razglašen je za naravni rezervat. Znotraj rezervata se nahaja Jurčetovo šotišče, ki je 

razglašeno za naravni spomenik. Šoto so rezali in jo uporabljali za kurivo, poganjala je vlake, 

ladijske parnike ipd. Danes je šota zaščitena in je ni dovoljeno odnašati. Uničevanje oz. 

odnašanje šote je kaznivo dejanje, ki se  kaznuje z denarno  kaznijo ali zaporom do 10 let.
38

 

                                                           
36

 Erich Elstner, Narava v osrednji Evropi, Drţavna zaloţba Slovenije, Ljubljana 1993, str. 218.  
37

 http://www.ljubljanskobarje.si/ljubljansko-barje/sota (19. 11. 2012). 
38

 http://www.ljubljanskobarje.si/ljubljansko-barje/sota (14. 11. 2012). 
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Šotna barjanska tla so idealna za gojenje ameriških borovnic. Danes jih gojijo na območju 

Bistre in sosednje občine Borovnica.  

 

Slika 12: Ameriške borovnice.
39

  

  

                                                           
39

 http://www.deloindom.si/ljubiteljice-kislih-tal (19. 11. 2012). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                              Marjeta Furlan, diplomsko delo 

 

13 

 

5 KULTURNA DEDIŠČINA VRHNIKE  

5. 1 STAVBE 

5. 1. 1 Cankarjeva hiša 

Vrhničani smo zelo ponosni na našega največjega slovenskega dramatika, pisatelja in pesnika 

Ivana Cankarja. Rodil se je 10. 5. 1876 in umrl 11. 12. 1918. Na nekoč najrevnejšemu predelu 

Vrhnike, Na klancu, stoji Cankarjeva hiša, ki je razglašena za kulturni spomenik. Rojstna hiša 

je bila lesena in krita s slamo. Leta 1879, ko je Vrhniški klanec zajel poţar, je pogorela. V 

notranjosti hiše si danes lahko ogledamo črno kuhinjo in ostalo pohištvo s preloma stoletja.
40

 

 

Slika 13: Cankarjeva spominska hiša.
41

 

5. 1. 2 Kunstljeva vila 

Stoji ob Trţaški cesti. Zgrajena je bila leta 1911 po naročilu premoţnega lesnega trgovca 

Josipa Kunstlja. Leta 2012 so popolnoma obnovili fasado.
42

 

                                                           
40

 Vrhnika: turistični informator, str. 16. 
41

 Foto: M. Furlan. 
42

 http://www.vrhnika.si/?m=news&id=11683 (16. 11. 2012). 
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Slika 14: Kunstljeva vila.
43

 

5. 1. 3 Lavrenčičeva hiša-Stara pošta 

Stoji na delu nekdanjega pristanišča. V njej je bila nekdaj mitnica, pošta in gostišče. Hiša je 

nastala iz dveh hiš, ki so ju ţe pred Valvasorjevim časom zdruţili v eno. V Valvasorjevem 

času je imela nadstropje več, ki so ga odstranili pri prenovi leta 1809. Takrat so odstranili tudi 

pomol, s čimer je hiša izgubila svojo mogočnost. Ko je bila IUV še uspešno podjetje, je bil v 

njej prodajni oddelek.
44

 

 

Slika 15: Lavrenčičeva hiša – Stara pošta.
45

 

 

                                                           
43

 Foto: M. Furlan. 
44

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 33.  
45

 Foto: M. Furlan. 
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5. 1. 4 Pri Črnem orlu 

Včasih je bil v stavbi hotel, ki je bil zgrajen leta 1850 po naročilu veleposestnika Joţefa 

Kotnika. V prvem nadstropju je bila čitalnica, katere soustanovitelj je bil Joţef Cankar, oče 

Ivana Cankarja. V stavbi so odkrili keramične najdbe iz 13. in 15. st.
46

 

 

Slika 16: Pri črnem orlu.
47

 

5. 1. 5 Sodnija in sodni zapori 

Stavba, v kateri je danes sodišče, in je bila zgrajena leta 1554, je ena izmed najstarejših 

ohranjenih stavb na Vrhniki. Na dvorišču lahko vidimo odprte arkade. V notranjosti stavbe so 

našli novce iz 15. in 16. st.
48

 

 

Slika 17: Sodnija in sodni zapori.
49

 

                                                           
46

 Prav tam, str. 33. 
47

 Foto: M. Furlan. 
48

 http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=13159&lng=1 (17. 11. 2012). 
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5. 1. 6 Kartuzijanski samostan Bistra 

Ustanovitelj samostana je bil Urlich Spanheimski, ki je leta 1260 z darilno listino ustanovi 

zagotovil obstoj. Samostan je deloval do leta 1782, ko je Joţef II. razpustil kartuzijo. 

Premoţenje je prešlo v verske sklade, leta 1826 pa je posest kupil premoţen trgovec Franc 

Galle. Samostan so prezidali in ga spremenili v graščino. Danes je v gradu Tehniški muzej 

Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 1949. Obiskovalci si lahko ogledajo bogate zbirke 

(kmetijsko, prometno, gozdarsko, kovaško, lovsko ipd.). Muzej pripravlja tudi delavnice, ki 

prikazujejo stare obrti in organizira raziskovalne izlete po Barju in gozdnih poteh.
50

 

 

Slika 18: Grad Bistra.
51

 

5. 1. 7 Miklčeva kašča 

V kaščah so shranjevali ţito in druga ţivila. Kašče so bile zidane, okna majhna, krite pa so 

bile z opeko. Predstavljale so socialni poloţaj lastnika – bogatejši kot je bil lastnik, večje in 

lepše so bile. Lepo ohranjena je Miklčeva kašča v Verdu, v kateri so razstavljene fotografije 

del, slikarja Joţeta Petkovška, rojenega v Verdu. Grajena je bila v baročnem slogu, pripadala 

pa je kartuzijanskemu samostanu Bistra.
52

  

                                                                                                                                                                                     
49

 Foto: M. Furlan. 
50

 Vrhnika: turistični informator, str. 18−19. 
51

 Foto: M. Furlan. 
52

 Prav tam, str. 20.  
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Slika 19: Miklčeva kašča.
53

 

5. 2 SAKRALNI OBJEKTI 

5. 2. 1 Cerkev svete Trojice 

Zgrajena je bila v letih 1642−1654. Cankar jo je poimenoval Vrhniška golobica. Gradili so jo 

Vrhničani, s prostovoljnimi prispevki. Posebnost cerkve je, da jo obkroţa zid s trinajstimi 

kapelicami, ki jih je nekoč krasil Layerjev kriţev pot. Ta je po letu 1945, tako kot mnogo 

drugih umetnin izginil.
54

 

 

Slika 20: Cerkev svete Trojice.
55

 

                                                           
53

 Foto: M. Furlan. 
54

 Janez Šumrada in Milan Škrabec, Vrhnika, prečuden kraj (dalje: J. Šumrada, Vrhnika, prečuden kraj), 

Skupščina občine Vrhnika, Vrhnika 1990, str. 33.  
55

 Foto: M. Furlan. 
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5. 2. 2 Cerkev svetega Lenarta 

Današnjo baročno podobo je dobila v 18. st. Notranjost cerkve sta poslikala dva vrhniška 

slikarja, in sicer Simon Ogrin ter Joţef Petkovšek. Ob spodnjem zidu pokopališča so 

pokopani Cankarjevi starši in njegova sestra Francka.
56

 

 

Slika 21: Cerkev svetega Lenarta.
57

 

5. 2. 3 Cerkev svetega Pavla 

Stoji na območju nekdanjega rimskega tabora. Zgrajena je bila leta 1851. Ima tri enako velike 

ladje, poleg glavnega, pa jo krasijo še štirje stranski oltarji. Tudi tu najdemo poslikave 

domačega slikarja Ogrina. 
58

 

 

Slika 22: Cerkev svetega Pavla.
59

  

                                                           
56

 Vrhnika: turistični informator, str. 15.  
57

 Foto: M. Furlan. 
58

 Vrhnika: turistični informator, str. 16.  
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5. 3 SPOMENIKI 

5. 3. 1 Cankarjev spomenik 

Stoji ob glavni Trţaški cesti, odkrili so ga 10. avgusta 1930. Slavnostni govornik ob tej 

priloţnosti je bil Fran Saleški Finţgar.
60

 

 

Slika 23: Cankarjev spomenik.
61

 

5. 3. 2 Spomenik na drči 

Posvečen je padlim v narodnoosvobodilni borbi. Spomenik je delo kiparja Borisa Kalina in 

arhitekta Borisa Kobeta. V grobnici poleg vrhniških partizanov počiva tudi pisatelj Karel 

Grabeljšek-Gaber.
62

 

                                                                                                                                                                                     
59

 Vir: Silvan Simnovčič. 
60

 J. Rode, Vrhnika skozi stoletja, str. 54.  
61

 Foto: M. Furlan. 
62

 http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=14 (5. 3. 2013). 
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Slika 24: Spomenik na Drči.
63

 

  

                                                           
63

 Foto: M. Furlan. 
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6 GOZDOVI 

6. 1 GOZDOVI V SLOVENIJI 

Slovenija je deţela gozdov. Leta 1875 je bilo z gozdom prekritega 36 % slovenskega ozemlja. 

V zadnjih desetletjih se površina gozda zaradi opuščanja gozdarstva, zopet zarašča. Leta 2000 

je bilo z gozdom prekritega ţe 56 % slovenskega ozemlja. Najhitreje se gozd zarašča na 

Krasu, kjer predstavlja ţe 60 % površine. Ljudje so gozdove izkoriščali ţe od nekdaj. 

Predstavljali so pomemben vir prehrane, saj so ljudje v veliko večji meri nabirali gozdne 

plodove, semena, gobe ipd. Do 18. st., ko so za gradnjo začeli uporabljati opeko, je bil les v 

srednji Evropi najpomembnejši gradbeni material. Veliko lesa se je uporabilo tudi za 

ogrevanje in izdelavo premoga. Ljudje so se čezmernega izkoriščanja gozdov zavedali in so 

začeli uveljavljati načrtno gospodarstvo. Pri nas je v drugi polovici 18. st. začel veljati 

Terezijanski gozdni red za Kranjsko, ki je urejal posek. Izračunavale so se tudi lesne zaloge in 

prirastek. Sredi 19. st. je avstrijski gozdni patent kot prvi moderni zakon zahteval, da se mora 

posekan gozd na novo pogozditi. Danes je poudarek na trajnem gospodarjenju z gozdovi, ki 

ga usmerjajo ureditveni načrti. Gozd se pregleduje vsakih deset let, takrat se ocenijo lesne 

zaloge, prirastek, določi pa se tudi posek.
64

 

Zaradi velike proizvodnje nafte in drugih fosilnih goriv, je gozd kot vir energije manj 

pomemben. Pri nas je gozd pomemben za lesno in drugo predelovalno industrijo. V 

preteklosti so bili iz lesa narejen številni predmeti, danes pa so jih nadomestili izdelki iz 

plastike in drugih umetnih materialov. V Sloveniji je bil gozd zelo pomemben vir zasluţka. S 

sečnjo, spravilom in izdelavo izdelkov iz lesa je zaposloval veliko rokodelcev. Domače obrti 

so bile stoletja povezane z lesom. Les so uporabljali suhorobarji, pletarji, oglarji, ţagarji, 

tesarji, mizarji, sodlarji, kolarji itd. V procesu fotosinteze gozdovi proizvajajo kisik in so 

obnovljivi vir energije.
65

 

  

                                                           
64

 Lado Eleršek, Knjiga o gozdu: o njegovem pomenu, lepoti, podrobnostih in sestavi, Golo Brdo: samozaloţba, 

Ljubljana 2001, str. 13−16. 
65

 Prav tam, str. 18−20. 
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6. 2 GOZDOVI V OBČINI VRHNIKA 

V občini Vrhnika srečujemo 3 različne tipe gozdov: 

6. 2. 1 Dinarski gozdovi jelke in bukve 

Ti gozdovi pokrivajo skrajno severno obrobje dinarskega masiva oz. celotno območje juţno 

od ţelezniške proge Ljubljana−Trst. Najdemo jih v višinskem pasu od 300 do 800 m. Pred 

letom 1960 sta bili glavni drevesni vrsti jelka in bukev. Tema dvema osnovnima vrstama, je 

bila v večjem obsegu primešana še smreka. V občini Vrhnika najdemo jelko na skrajnem robu 

dinarskega območja, kjer razmere za njeno rast niso optimalne. Zaradi svoje fiziološke 

šibkosti in poslabšanja ekoloških razmer, se je v obdobju 1960−1990 veliko dreves posušilo. 

Njeno mesto je tako po naravni, kot po umetni poti (zasaditev) zasedla predvsem smreka. 

Danes je smreka najpogostejša drevesna vrsta v teh gozdovih. Razmeroma pogost je tudi 

gorski javor, v najbolj zakraselih predelih pa tudi lipa. Nekdaj pogosti gorski brest je zaradi 

pojava holandske brestove bolezni vedno redkejši.
66

  

6. 2. 2 Bukovi gozdovi Planinskega pokrova 

Ti gozdovi pokrivajo zahodni predel občine. Razprostirajo se od ceste Vrhnika–Logatec, 

preko Spodnje in Zgornje Zaplane ter hriba Planina, do ceste Vrhnika–Podlipa. Nahajajo se v 

višinskem pasu od 300 do 700 m. Tu je glavna drevesna vrsta bukev. Na globljih tleh sta ji 

pogosto primešana tudi smreka in gorski javor. Na slabših, zelo plitvih tleh se pogosto 

pojavljata najbolj prilagojeni drevesni vrsti, črni gaber in mali jesen.
67

  

6. 2. 3 Gozdovi ob severni meji občine Vrhnika 

Večina teh gozdov zavzema prostor ob severni meji občine Vrhnika. Razprostirajo se od 

Podlipe preko Ligojne, vse do Drenovega Griča. Nahajajo se v višinskem pasu od 300 do 500 

m. Za te gozdove je značilno, da se nahajajo najbliţje naselij. Zemljišča, na katerih so 

gozdovi, so bila vseskozi razmeroma lahko dostopna. Vse to pa je privedlo do tega, da je 

človek v osnovi čiste bukove sestoje začel spreminjati. Zaradi pretiranega poseganja v sestoje 

na toplih legah, je bukev počasi izginjala, nadomestil pa jo je hrast. Kjer se je pretirani sečnji 
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 Po pogovoru z univ. dipl. inţ. gozd. Jankom Vidmarjem, Zavod za gozdove Slovenije-krajevna enota Vrhnika, 

12. 12. 2012, Vrhnika. 
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 Prav tam. 
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pridruţilo še večstoletno steljarjenje, tam je počasi izginil tudi hrast, ki ga je nadomestil rdeči 

bor. Danes v tem predelu na hladnih legah srečujemo predvsem bukove sestoje, s precejšnjo 

primesjo smreke. Domači kostanj je zaradi kostanjevega raka vse bolj redek. Na toplih legah 

prevladuje hrast.
68  
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 Prav tam.  
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7 ŢAGARSTVO NA VODNI POGON 

Ţagarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s predelavo hlodovine v ploskovite lesne 

polizdelke, kot so plohi, četrtaki, deske ipd. Glede na pogonsko silo, razlikujemo različne 

vrste ţag: ročne, ţage na vodni pogon, parne, motorne, elektromotorne ţage. Na vrhniškem 

območju se je najprej razvilo ţagarstvo na vodni pogon. Ţage na vodni pogon so delovale 

pribliţno 600 let. V sredini 19. st. so se začele pojavljati prve ţage na parni pogon, na začetku 

20. st. pa so se začele pojavljati še ţage na motorni in elektromotorni pogon. V Tehniškem 

muzeju Slovenije si lahko ogledamo makete različnih ţag (maketo vodne ţage, maketi vodnih 

ţag z vodnima kolesoma, maketo ţage z vodnim vretenom itn.).
69

 

Gozdnata zaledna pobočja v okolici Vrhnike so od nekdaj predstavljala ugodne pogoje za 

razvoj ţagarske obrti, izdatni vodni viri pa so omogočali razvoj ţagarstva na vodni pogon. V 

okolici Vrhnike je bilo veliko ţag, ki so za svoje delovanje izkoriščale vodno silo. Največ 

vodnih ţag je stalo v Retovju in Močilniku, kjer je tok reke Ljubljanice precej močan, nekaj 

pa jih je stalo ob Hribskem potoku. Bogata ţagarska dejavnost se je razvijala v Bistri, kjer je 

ţage poganjala reka Bistra. V Podlipski dolini, je nekaj ţag poganjala Podlipščica.  

Vodno kolo je temelj vodnih pogonov, ki so omogočili razvoj mehanizacije in posredno vodili 

do iznajdbe parnega stroja in turbine. Naprave na vodni pogon so povzročile propad 

proizvodnje na ročni oz. noţni pogon. Leonardo da Vinci je okoli leta 1480 v Firencah 

skiciral nov tip ţage na vodni pogon. Ta je temeljil na povezavi vodne sile (pogona) z jarmom 

(ţagnim listom) s pomočjo ročice (povezane z ojnico), ki je vodno silo prenašala na jarem z 

listom. Ker je bil nov tip ţag izumljen v Firencah, se je zanje prijelo ime »firenčanke«.
70

 

Do tridesetih let 20. st. je bilo ţagarstvo pomembna gospodarska dejavnost. Kasneje je zaradi 

splošne gospodarske krize razvoj ţagarstva nazadoval. Po 2. sv. vojni se je število ţag iz 

predvojnega obdobja ohranilo, nastale pa so nove ţagarske in lesnopredelovalne tovarne. Z 

letom 1946 so začeli ustanavljati ţagarske zadruge, v petdesetih letih 20. st. pa so z zakonom 

prepovedali zasebne ţage.
71
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 http://www.tms.si/index.php?lang=1&m_id=agarstvo (3. 1. 2013). 
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 Tomaţ Kočar, Vodni pogoni v Borovniški kotlini in njeni okolici, Turistično društvo, Borovnica 1997, str. 7.  
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 Olga Pivk in Janez Ţitko, Vodni pogoni na Podlipščici in njenih pritokih (dalje: O. Pivk, Vodni pogoni na 

Podlipščici in njenih pritokih), (v: Vrhniški razgledi), Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika 2007, L. 8, str. 117.  
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Ţagarstvo je bilo v občini Vrhnika vedno pomembna dejavnost. Spodnji zemljevid prikazuje 

kraje in reke oz. potoke, ob katerih se je ţagarska dejavnost razvila. Ti kraji so Bistra, 

Retovje, Močilnik, Hribski potok. Poleg prikazanih krajev se je ţagarstvo razvilo tudi v 

Podlipski dolini, ki je na severozahodu občine Vrhnika.  

 

Slika 25: Zemljevid krajev z ţagarsko dejavnostjo.
72
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7. 1  ŢAGARSKA DEJAVNOST V BISTRI 

Gozdnata pobočja in izdatni vodni viri v Bistri in v Dolu med Vrhniko in Borovnico so 

ponujali dobre pogoje za razvoj ţagarske obrti. Bistra je povirni pritok reke Ljubljanice, ki 

izvira v bliţini nekdanjega kartuzijanskega samostana Bistra. V izvire Bistre voda priteka iz 

Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana. Mednje sodijo: trije povirni kraki reke v 

samostanskem območju, Zupanov izvir, Galetov izvir, Pasji studenec in Ribičev studenec.
73

 

Potok Bistra je omogočal razvoj ţagarstva na vodni pogon. Napredni menihi so se z 

ţagarstvom začeli ukvarjati ţe okoli leta 1659. Najstarejšo likovno upodobitev vodne ţage v 

Bistri zasledimo na oljni sliki kartuzije iz leta 1724, ki jo je izdelal neznani slikar. Sliko danes 

hrani Tehniški muzej Slovenije v Bistri.  

 

Slika 26: Oljna slika vodne ţage.
74

 

Ţagarstvo je bilo zelo dobičkonosna dejavnost kartuzije. Podloţniki iz Verda, Zavrha in 

Borovnice so morali vsako leto v samostan pripeljati 536 vozov lesa in 1450 desk, opraviti pa 

so morali tudi 48 dni dela v gozdu. Ko je leta 1782 Franc Joţef II. razpustil kartuzijo, je 

posestvo prešlo v upravo verskega sklada. Sklad je leta 1826 posest prodal trgovcu in 

tovarnarju Francu Galletu. V cenilnem protokolu leta 1833 sta navedeni dve ţagi in dva 
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 http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=15 (11. 12. 2012). 
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 Vladimir Vilman, Ţagarska dejavnost na veleposestvu Galle pred drugo svetovno vojno (dalje: V. Vilman, 
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Slovenije, Ljubljana 2001, L. 49, št. 3, str. 208. 
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mlina. Galletovemu posestvu je pripadalo 670 hektarjev gozda. Promet z lesom je kril velik 

del stroškov, ki so bili potrebni za vzdrţevanje posesti.
75

 

7. 1. 1 Nekdanja zgornja ali dvojna ţaga 

Bila je tik ob jezu »Pri kovačiji«, to je med staro kovačijo in še danes obstoječo muzejsko 

vodno ţago. Stala je na istem mestu, kot stara samostanska ţaga, ki je upodobljena na oljni 

sliki iz leta 1724. Stavba je bila lesena, zgornji del je bil na kamnitih kvadratih, spodnji del pa 

na pilotih, ki so bili zabiti v zemljo. Dolga je bila 26 m, široka pa 6 m. Med ţagalnico in 

kovačijo je bil prostor, v katerem so si pripravljali hrano. Jez z zapornicami je omogočal 

visok padec vode, ki je poganjal vodno ţago. Ţaga je bila konstrukcijsko zelo zanimiva. V 

istem objektu sta se nahajali dve pogonski vodni jermeni, dve pogonski ojnici, dva ţagalna 

jarma, dva vozova za vpenjanje hlodov in dve rampi za valjanje hlodovine. Zaradi vsega 

dvojnega, so jo poimenovali dvojna ţaga. Imela je dve vzporedni, a ločeni koriti. Taka 

konstrukcija je omogočala istočasno ţaganje dveh hlodov v enake ali različne oblike. 

Istočasno obratovanje obeh ţagalnih jarmov je bilo mogoče le ob izdatnih deţnih padavinah. 

V posameznih letnih časih je bilo vode premalo, da bi lahko ţagali le z enim ţagalnim 

jarmom. Pomembna konstrukcijska posebnost ţage je bila tudi dvojna namembnost odtočnega 

korita. To je bilo namreč hkrati tudi dotočno korito za pogonsko vodo velikega vodnega 

kolesa, ki je vrtelo pogonsko os slamoreznice. Ob visokem vodostaju je tako ista voda gnala 

ţagalni napravi in slamoreznico, kar je zelo iznajdljiv in gospodaren način izkoriščanja vodne 

sile.
76

 

 

Slika 27: Dvojna ţaga.
77
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7. 1. 2 Nekdanja spodnja ţaga 

Na ostankih spodnje ţage je Tehniški muzej Slovenije leta 1993 zgradil mlin na vodni pogon, 

zato je danes ne moremo več videti. Najverjetneje je bila postavljena v zadnji četrtini 19. st. 

Prvotno je imela pogon na vodno vreteno, vendar so jo, zaradi premajhnega padca vode na 

tistem mestu, spremenili. Nova stavba je bila lesena, stala je na kamnitih temeljih na ozkem 

kopnem jeziku med krakoma potoka Bistre. Stavba je bila dolga 16,5 m in široka 6,2 m. Tudi 

v tej ţagi je bila v ţagalnici peč, kjer so se ţagarji lahko greli in si pripravljali hrano. V stavbi 

je bil tudi prostor za sanitarije. Prenovljena ţaga je imela veliko podlivno vodno kolo, široko 

3, 5 m. Na kolesu so bile pritrjene kvadratne lopate, ki jih je voda odrivala in poganjala kolo. 

Na pogonski osi je bila pritrjena glavna jermenica, ki je bila z glavnim pogonskim jermenom 

vezana na pogonsko transmisijo. Na njej sta bili pritrjeni manjši jermenici − prva je poganjala 

jarem ţage, druga pa kroţno ţago za ţamanje ţaganic. Ţaga je imela vztrajnik z gonilnim 

ekscentrom, jarem je bil robusten, tako da so lahko vanj vpeli več ţaganih listov. Zobniki, osi, 

jarem in jermenice so bili ţelezni. To je omogočilo, da so prenesli večje obremenitve in da so 

hitreje ter natančneje ţagali. Preko potoka so postavili poseben mostovţ, po katerem so valili 

hlodovino na ţago. Spodnja ţaga je prenehala delovati leta 1900, ko je gospodar Galle zgradil 

parno ţago. Iz spodnje ţage so vzeli ţagalni mehanizem in ga preselili v parno ţago.
78

 

 

Slika 28: Rekonstrukcija nekdanje spodnje  ţage.
79
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7. 1. 3 Nekdanja Figarjeva ţaga 

Ob Figarjevem jezu v Bistri je Lovro Verbič (imenovali so ga tudi Figar) zgradil vodno ţago. 

Datum izgradnje ţage ni znan. Figarjeva ţaga je bila četrta vodna ţaga, ki jo je poganjal potok 

Bistra. Proti koncu 19. st. je Lovrov sin Joţe Verbič v Dolu ob Bistri zgradil stolarno. Iz 

masivnega lesa so izdelovali stole, z več tipi sedeţev. Stolarna je nosila pomemben naziv, in 

sicer »Prva kranjska tovarna upognjenega pohištva v Bistri«. Les za proizvodnjo stolov je 

Joţe Verbič sekal v svojem gozdu, na ţagi pa je imel zaposlena dva ţagarja. V stolarni so 

delali priučeni delavci. Ogrodje stolov so delali iz bukovega lesa, sedeţe pa iz furnirja in 

pletenih viter. Vitre so pletle ţene iz okolice na svojih domovih. Stole so vozili na ţelezniško 

postajo v Borovnico, iz Borovnice pa naprej do naročnikov. Joţe Verbič je leta 1908 prodal 

stolarno in ţago lesnemu trgovcu Antonu Kobiju iz Borovnice, ki je stolarno preselil v 

Borovnico. Leta 1912 je začel s prezidavo stolarne v mlin, dogradili pa so ga leta 1922, po 

Kobijevi smrti. Istega leta so zgradili elektrarno, takrat je z obratovanjem prenehala tudi 

Figarjeva ţaga.
80

 

 

Slika 29: Figarjeva ţaga.
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7. 1. 4 Obstoječa muzejska vodna ţaga 

Franc Galle je ţago postavil v drugi polovici 19. st. Obratovala je do leta 1904, ko jo je 

lastnik demontiral. Ohranila se je prazna stavba, ki je samevala 50 let. Leta 1951 je Tehniški 

muzej Slovenije odprl gozdarski, lesnoindustrijski in lovski muzej. K muzeju je sodila tudi 

ţagarska dejavnost, zato so vodno ţago obnovili. Voz in jarem so prenesli iz opuščene ţage 

na Vrhniki, ostale pogonske elemente pa so rekonstruirali glede na obstoječe notranje 

dimenzije ţage. Prenovljeno ţago so predstavili 10. oktobra 1954, ko je potekal teden 

muzejev. Stavba je dolga 11 metrov, široka pa 4 metre. Sestavni deli ţage so: dotočno vodno 

korito, pogonska os z vretenom in s kljuko, jarem z vodili, pogonska ojnica, voz z valji za 

pomik in podajalni mehanizem. Za delovanje ţage je potrebna zadostna vodna sila. Muzej 

ţage ni izkoriščal le v turistične namene, temveč tudi za lastno oskrbo z lesom. Kasneje so 

ţago prenovili leta 1981 in leta 1993.
82

 Deluje še danes. Da odţaga eno desko smrekovega 

hloda, premera 40 cm in dolţine 4 m, potrebuje od 10 do 15 minut.
83

 

  

Slika 30: Obstoječa vodna ţaga.
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Poleg vodne ţage se na desni strani nahaja tudi furnirnica, kjer so izdelovali furnir. Pred 

furnirnico sta ohranjena mehanizma ţag venecijank.  

 

Slika 31: Furnirnica z venecijankama.
85

                                                  

        

 

Slika 32: Notranjost furnirnice.
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7. 2 ŢAGARSKA DEJAVNOST V RETOVJU IN V VASI VERD 

Retovje je zatrepna dolina, na obrobju vasi Verd, ki je ţe od nekdaj močno povezana z 

gozdom, ţagarstvom in obdelavo lesa. Močan tok Velike Ljubljanice, ki izvira v Retovju, je 

omogočal odlične pogoje za razvoj ţag na vodni pogon. Po letu 1880 so začeli kmetje v 

Retovju graditi svoje vodne ţage. Imenovali so jih španovijske ţage − najverjetneje zaradi 

dejstva, da je eno ţago gradilo sedem do osem posestnikov, saj »španovija« pomeni poslovno 

sodelovanje.
87

  

Pravice na ţagah so bile razdeljene po vrstah. Vsaka vrsta je predstavljala 1000 rezi. Ţaga je 

naredila eno rez, ko so hlod/desko spustili čez ţagalni list in jo je ta prerezal enkrat. 

Polgruntarji so imeli dve, podruţniki pa eno vrsto. Za vrste so imeli določen vrstni red, po 

njem pa so se določevale tudi dolţnosti in pravice. V Retovju je bilo sedem španovijskih ţag. 

Pri prvem izvirku Ljubljanice iz vasi proti Retovju sta bili dve z imenoma Pod orehom in 

Srednja ţaga. Pri naslednjem izvirku je bila ţaga, ki se je imenovala Pod skalo, pri tretjem 

izvirku pa sta bili Poruţni ţagi. Na nasprotni strani sta stali še dve, ki sta se Mirški ţagi. 

Kmetje so na teh ţagah rezali svoj les, če pa so potrebovali več denarja, so prodali tudi les v 

gozdu. Trgovci so kupili neizrabljene vrste od posestnikov španovij, ki so takrat manj ţagali 

in niso izrabili svojega deleţa na vrsti. Ţage so tako pogosto ţagale dan in noč. Pogoj pa je 

bila, seveda, voda, ki jo je moralo biti dovolj, prav tako pa ni smela biti previsoka. Poklic 

ţagarja je bil cenjen. Na ţagah sta bila dva ţagarja, ki sta bila plačana od rezi. Njuni glavni 

nalogi sta bili rezanje in občasno popravljanje napak na ţagi. Posestniki so spravljali les na 

legla in pod kozolce vozili narezane deske, kjer so se sušile. Potem so les prodajali domačim 

prekupčevalcem, ki so imeli navadno veliko denarja. Trgovanje z lesom je prinašalo dober 

zasluţek. Poleg sedmih vodnih ţag v Retovju, sta bili v Verdu še dve, ki sta rezali, ko je na 

drugih ţagah ţe zmanjkalo vode.  Nahajali sta se na Pritiski, ki se nahaja na drugem koncu 

vasi, na poti proti Bistri. Vse vodne ţage so ţagale do prve svetovne vojne, s svojim 

delovanjem pa so prenehale po vojni, ko so jih izpodrinile parne ţage. Te so bile bolj 

zmogljive in neodvisne od vodostaja vode. Prvo parno ţago so v Verdu postavili ţe pred 1. 

sv. vojno.
88
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7. 2. 1 Pod orehom in Srednja ţaga 

Spodnja slika prikazuje španovijski ţagi, ki sta stali pri Matjaţevki v Verdu. Matjaţevka je 

bila nekdaj letno gledališče in prostor za rekreacijo vaščanov. Na levi strani mostu je stala 

ţaga Pod orehom, na desni strani pa Srednja ţaga.
89

 Razen fotografije, o Srednji ţagi ni 

ohranjenih drugih virov. Ker je prenehala delovati pred prvo svetovno vojno, se njenega 

obstoja in delovanja ne spominjajo niti domačini.  

 

Slika 33: Pod orehom in Srednja ţaga.
90

  

Več je ohranjenega o ţagi Pod orehom, ki je delovala še nekaj let po prvi sv. vojni. Anton 

Ţnidaršič, pravnuk Marjete Ţnidaršič (roj. 1851−1936), ki je bila ena od sedmih lastnikov 

ţage, še vedno hrani zvezek, v katerem so zapisani računi. Zadnji ohranjeni je iz leta 1924.
91
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Slika 34: Račun ţage Pod orehom iz leta 1924.
92

  

Matjaţ Cunder ţivi z druţino na nekdanji Mačkovi domačiji. Gašper Maček je bil eden izmed 

sedmih lastnikov ţage. Gospod Matjaţ hrani račun, iz katerega lahko razberemo vseh sedem 

lastnikov ţage iz leta 1894. Pri vsakem lastniku je označeno, koliko rezi ima, koliko je dal 

ţagi, koliko mora plačati zadrugi in koliko skladu.
93

 

 

Slika 35: Lastniki ţage Pod orehom.
94
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 Vir: Anton Ţnidaršič.  
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 Po pogovoru z Matjaţem Cundrom, 21. 1. 2013, Verd. 
94

 Vir: Matjaţ Cunder.  
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7. 2. 2 Poruţni ţagi 

Stojita na obeh straneh mostu, poganjala ju je Velika Ljubljanica. Tudi ti dve sta bili 

španovijski ţagi, o njiju pa ţal ni ohranjenih sledov.
95

 

 

Slika 36: Poruţni ţagi.
96

  

7. 2. 3 Pod skalo 

Spodnja fotografija predstavlja ruševine ţage, ki je verjetno dobila tako ime zaradi skale oz. 

skalne stene v ozadju. Tu je tudi izvirek Pod skalo. Ţago so postavili takoj pod izvirkom, da 

so imeli zagotovljen dovolj močan tok vode, ki je poganjal vodno kolo ţage. Danes je to 

priljubljena turistična točka, saj previsno steno uporabljajo kot naravno plezalno steno.  

Točen čas nastanka fotografije ni znan – po mnenju Matjaţa Cundra naj bi nastala pred letom 

1910.
97
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 Po pogovoru s Silvanom Simnovčičem , 9. 1. 2013, Verd. 
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 Vir: Muzejsko društvo Vrhnika.  
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 Po pogovoru z Matjaţem Cundrom, 21. 1. 2013, Verd.  
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Slika 37: Ţaga Pod skalo.
98

  

7. 2. 4 Maroltova ţaga  

Lastnik je bil veleposestnik Marjan Marolt, rojen leta 1902 v Verdu. Imel je dve univerzitetni 

diplomi – iz prava in umetnostne zgodovine. Delal je kot odvetnik v svoji odvetniški pisarni, 

na Vrhniki. Leta 1929 se je poročil s Fani Oman. V zakonu so se jima rodili štirje otroci. Leta 

1945 je beţal pred komunistično okupacijo Slovenije. Selili so se po različnih taboriščih. Leta 

1948 se je z druţino nastanil v Argentini, kjer je ţivel do svoje smrti. Marjan Marolt je bil 

pomembna osebnost za vas Verd, njegova domačija pa je bila ena izmed najlepših domačij v 

Verdu. Udejstvoval se je kot pisec in kulturni delavec. Tudi v Argentini je redno pisal in se 

ukvarjal s pripovedjo. Umrl je leta 1972 v Buenos Airesu.
99

  

V Verdu še danes stoji njegova hiša, ki ţal propada. Danes ni več sledu o mogočni domačiji, o 

njej pričajo le ostanki stavbe in hlevov, ki so deloma preurejeni v stanovanjske objekte.  
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 Vir: Matjaţ Cunder.  
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 Marjan Marolt, spomini vmret, Studia Slovenica, Ljubljana 2000, str. 5−10. 
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Na Maroltovi ţagi so večinoma ţagali svoj les, saj so imeli v lasti veliko gozda. Ţaga je stala 

na desnem bregu Ljubljanice in je imela namesto vodnega kolesa, vodno turbino. Ta je bila v 

vodi in je bila bolj zmogljiva kot običajno vodno kolo. Maroltova ţaga je ţagala do 60. let 20. 

st. Od ţage danes ni ostalo ničesar več.
100

 

 

Slika 38 : Maroltova domačija z vodno ţago.
101

  

7. 2. 5 Kotnikova ţaga 

Kotnikova ţaga je bila v lasti veleposestniške druţine Kotnik. V lasti so imeli gozdove, veliko 

kmetijsko posestvo, opekarno in še druga posestva. Fran Kotnik je leta 1860 dobil dovoljenje 

od takratne oblasti za samostojno prodajo lesa, tesanega in ţganega lesa ter hlodovine. Ob 

potoku Ljubija je stala majhna horizontalna vodna ţaga. Poleg ţage je imel tudi mlin. Na ţagi 

so ročno izdelovali hrastov parket. Leta 1872 je dobil Kotnik dovoljenje za izdelavo in 

prodajo le-tega. To letnico tudi štejemo za leto ustanovitve Parketarne Verd. Tedanji lastnik 

Fran Kotnik je bil najbogatejši občan, a vseeno ni bil zadovoljen samo z obrtniško 

dejavnostjo. Dal je izdelati strojne naprave, ki so poenostavile izdelovanje utorov v parketne 

deščice. V prvih desetih letih se je proizvodnja nekajkrat povečala, prodaja je tako cvetela, da 

je bilo povpraševanje večje od zmogljivosti male delavnice. Fran Kotnik je umrl leta 1890. 

Ker je bil sin premlad, je upravljanje prevzela ţena Marija Kotnik, kasneje pa je vodenje 

prevzela hči Ana, poročena Lenarščič. Z moţem Josipom Lenarščičem sta uspešno vodila 

parketarno, ki sta jo preoblikovala v tovarno. Zaradi povečave obrata je narasla potreba po 
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 Po pogovoru s Silvanom Simnovčičem , 9. 1. 2013, Verd. 
101

 Foto: M. Furlan.  
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dodatni energiji. Leta 1921 je tovarnar Lenarščič kupil prvo vodno turbino z močjo 30 KM. 

Prek zobatega kolesa je bil prenos na transmisijsko os, ki je bila pritrjena v kanalu od turbine 

in pod delavnico parketarne. Na to transmisijo so bili priključeni parketni stroji in druge 

naprave. Poleg vodne turbine so v ţagalnico pritrdili še en polnojarmenik. Leta 1931 so 

turbino zamenjali za novo, ki je proizvedla do 80 KM. Postavili so tudi lokomobilo znamke 

Wolf in nov generator, ki je dajal električno energijo in z njo napajal parketarno, opekarno in 

vas Verd. Tovarna je do 2. sv. vojne delala s polno paro, ornamentne plošče so izdelovali 

predvsem za izvoz. Boljši les so prodajali v izvoz, slabšega pa so porabili za podlogo 

ornamentnih plošč. Med 2. sv. vojno je proizvodnja potekala v omejenem obsegu, 

primanjkovalo je delavcev in surovin. Leta 1948 so vodstvo tovarne oz. obratov prevzeli 

delavci in jih kasneje zdruţili v večja podjetja. Tako se je samostojna pot Parketarne Verd 

zaključila.
102

 

 

Slika 39 : Okrasni ornamentni parket.
103
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 Liko Vrhnika, Naša pot: 10 let Liko Vrhnika: 100 let Parketarna Verd, Liko, Vrhnika 1973, str. 5−17. 
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 Liko Vrhnika: 1872−1992, str. 11. 
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7. 3 ŢAGARSKA DEJAVNOST V MOČILNIKU 

Močilnik je prav tako zatrepna dolina kot Retovje. V njem izvira Mala Ljubljanica, ki se 

pribliţno po kilometru zdruţi z Veliko Ljubljanico iz Retovja. Reki naprej tečeta pod skupnim 

imenom Ljubljanica. Tudi v Močilniku je bilo nekaj ţag, saj je tudi Mala Ljubljanica 

omogočala dobre pogoje za razvoj ţagarske obrti.  

7. 3. 1 Oblakova ţaga  

Oblakova ţaga stoji še danes. Leta 2003 so popolnoma obnovili streho. Začetek ţage sega v 

leto 1902 (letnica se nahaja na enem izmed nosilnih tramov). Bila je v lasti druţine Oblak. 

Ţaga je imela vodno kolo, na njej pa so ţagali še po drugi svetovni vojni.
104

 

 

Slika 40: Oblakova ţaga z Vrhniške strani.
105

 

        

                  Slika 41: Obnovljena streha.
106

                                               Slika 42: Notranjost ţage.
107
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 Po pogovoru s Silvanom Simnovčičem , 9. 1. 2013, Verd. 
105

 Foto: M. Furlan.  
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 Foto: M. Furlan. 
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 Foto: M. Furlan. 
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Slika 43: Tram z letnico ustanovitve ţage.
108

  

7. 3. 2 Lenarčičeva ţaga 

Danes od ţage ni ostalo nič več. Ţagati je nehala pred 2. sv. vojno. Imela je vodno kolo, ki ga 

je poganjala Mala Ljubljanica. Lastnik je bila druţina Lenarčič, ţal pa o njih nisem izvedela 

ničesar. Po prenehanju obratovanja ţage so v stavbi še nekaj let prebivale druţine, med njimi 

druţina Hren.
109

 

 

Slika 44: Lenarčičeva ţaga.
110
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 Foto: M. Furlan.  
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 Po pogovoru z Danijelom Furlanom, 16. 1. 2013, Verd. 
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 J. Šumrada, Vrhnika, prečuden kraj, str. 50.  
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7. 3. 3 Razorceva ţaga 

Po domače se ţagi je reklo »Pr Razorc«, od tod tudi njeno ime. Umetno je bil narejen kanal, 

po katerem je Mala Ljubljanica pritekla na vodno kolo, ki je poganjalo ţago. Kanal je viden 

na spodnji fotografiji, v desnem kotu. Danes lahko vidimo le kamnite ruševine, saj je ţaga 

med 2. sv. vojno pogorela.
111

 

 

Slika 45: Ruševine Razorcove ţage.
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 Prav tam (16. 1. 2013). 
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 Foto: M. Furlan.  
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7. 4 ŢAGARSKA DEJAVNOST OB HRIBSKEM POTOKU 

V okolici cerkve sv. Pavla se je razvilo naselje Hrib, skozi katerega teče Hribski potok. Hrib 

je imel leta 1824 le 64 hišnih številk, od tega jih je deset pripadalo naselju Gradišče. Lega 

naselja ob potoku je pripomogla k razvoju različnih obrtnih dejavnosti. Novo cesto so zgradili 

leta 1806, juţno ţeleznico pa leta 1857. To je povzročilo, da so začele usihati obrti, vezane na 

promet, razcvetelo pa se je ţagarstvo. Poleg slednjega so se prebivalci ob Hribskem potoku 

ukvarjali še z mlinarstvom, s kmetijstvom in z usnjarstvom. Podoba Gradišča je bila včasih 

popolnoma drugačna od današnje. V preteklosti so ga prekrivala polja in travniki z lesenimi 

kozolci, danes pa večino naselja zavzemajo stanovanjski bloki.
113

 

7. 4. 1 Koţuhova ţaga 

Stavba, kjer je bila včasih vodna ţaga, stoji še danes. Postavili so jo ob izviru Hribskega 

potoka, saj je bila vodna sila dovolj močna za pogon ţage. Ţaga je začela delovati okoli leta 

1850. Za njen pogon je bilo odgovorno vodno kolo, sama ţaga pa je bila venecijanka. 

Pripadala je premoţni domačiji, saj je bilo na njej zaposlenih 8−10 ţagarjev in pomoţnih 

delavcev. Od začetka obstoja ţage pa do konca se je zamenjalo nekaj lastnikov. Gospod 

Vinko Tomšič je potomec kasnejših lastnikov Tomšičev. Njegov stari oče je leta 1908 ţago 

preuredil na parni pogon. Po letu 1930 so ţagarstvo začeli opuščati in se posvetili 

mlinarstvu.
114

 

 

Slika 46: Koţuhova ţaga.
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 http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&id=530 (19. 1. 2013). 
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 Po pogovoru z Vinkom Tomšičem, 18.1. 2013, Vrhnika.  
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 Foto: M. Furlan. 
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7. 4. 2 Strţinarjeva ţaga 

Franc Strţinar je leta 1934 kupil Jelovškovo vodno ţago. Poleg nje je bil tudi mlin, ki je imel 

prvotno štiri kamne in štiri stope, potem pa so dodali še štiri kamne. Po letu 1937 je na ţagi 

delovala ţaga venecijanka − samica. Ţago venecijanko je poganjal Hribski potok, ki je 

pritekel na vodno kolo in vrtel os. Na os je bila pritrjena ojnica, ki je pretvarjala vodoravno 

silo v navpično. Ţaga je ţagala s premikanjem ţaginega lista gor in dol. Ţaga samica je 

zmogla razţagati hlodovino, dolţine 5,5 m. Leta 1943 so poleg ţage zgradili lopo, v kateri so 

bile spravljene različne deske in letve. Po letu 1947 je imela ţaga s strani drţave prepoved 

ţaganja, ţagali so lahko le za Splošno mizarsko podjetje Vrhnika. Po letu 1960 je ponovno 

začela delovati. Druţina Strţinar je na njej ţagala tako svoj les kot tudi les, ki so ga pripeljali 

naročniki. Ţaga je delovala do leta 1984. Če bi jo lastnik Anţe Strţinar zagnal, bi delovala še 

danes.
116

  

 

Slika 47: Strţinarjeva ţaga.
117

 

7. 4. 3 Obrezova, kasneje Tomšičeva ţaga 

Ţaga se prvič omenja z letnico 1877. Lastniki so bili Obrezovi z Brega. Obrezovo ţago je 

kasneje kupil Mihael Tomšič, ki jo je predelal v moderno parno ţago, ki jo je poganjala 

lokomobila znamke Wolf. Od takrat naprej se je ţaga imenovala Tomšičeva ţaga. Obstajajo le 

fotografije Tomšičeve parne ţage, vodne Obrezove pa ţal ne. Na mestu, kjer je včasih stala 

Obrezova vodna ţaga je danes blokovsko naselje.
118
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7. 5 ŢAGARSKA DEJAVNOST V PODLIPSKI DOLINI 

Podlipska dolina leţi v severozahodnem delu vrhniške občine. Vas Podlipa je od Vrhnike 

oddaljena pribliţno 8 kilometrov. Dolino s treh strani obdajajo hribi, s katerih pritekajo 

številni studenci, potoki in hudourniki. Moč teh vodotokov so domačini nekoč izkoriščali za 

poganjanje njihovih mlinov in ţag. V zadnjih 200 letih, jih je bilo v Podlipski dolini preko 20. 

Ţage so postavljali glede na količino in padec vode. Več kot je bilo vode in večji kot je bil 

padec, ugodnejši so bili pogoji za razvoj ţagarske obrti.
119

 

7. 5. 1 Ţagarjeva ţaga 

Danes lahko vidimo le še kamnite ostanke ţage, drugo je porušeno. Imela je več lastnikov, 

eden izmed njih je bil Anton Cankar iz Smrečja. Ţaga je stala pod sotočjem smreškega in 

Šuštarjevega potoka, kjer je bil jez za akumulacijo vode. Ţaga je imela nadlivno vodno kolo, 

ki je poganjalo ţago venecijanko, ki so dobile ime po pokrajini Venezia, od koder so 

prihajale. Ţagarjeva ţaga je prenehala obratovati po 2. sv. vojni.
120

 

 

Slika 48: Ostanki Ţagarjeve ţage.
121
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 O. Pivk, Vodni pogoni na Podlipščici in njenih pritokih, str. 117.  
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 Prav tam, str. 121. 
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 O. Pivk, Vodni pogoni na Podlipščici in njenih pritokih, str. 121.  
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7. 5. 2 Malnarjeva ţaga 

Poleg ţage je bil še mlin. Oba sta bila v lasti Zakajncovih iz Samije. Matevţ Kristan naj bi 

okoli leta 1800 mlin prodal, ţago pa obdrţal, ker je bila donosnejša. Leta 1935 so izdelali 

načrt za obnovitev ţage, vendar do tega ni prišlo. Ţaga je, prav tako kot večina, nehala 

delovati po 2. sv. vojni.
122

 

 

Slika 49: Malnarjeva ţaga.
123

  

7. 5. 3 Kovtrova ţaga  

Poleg ţage je bil tudi mlin, ki se je imenoval Kovtrov mlin. Ime naj bi nastalo v 19. st., ker so 

bili v spodnjem delu mlina valji, ki so bili narejeni za mehčanje platnenih izdelkov pri 

izdelovanju odej (»kovtrov«). Verjetno je iz istega razloga tako ime dobila tudi ţaga. Vinko 

Ţeleznik je pred leti z bratom obnovil mlin, ki danes velja za pomembno kulturno dediščino v 

Podlipski dolini. 

Ţaga je bila prvotno na drugi lokaciji, potem pa so jo prestavili bliţje mlinu, kjer stoji še 

danes. Ţago venecijanko je poganjalo nadlivno korčasto vodno kolo. Ţaga je bila od nekdaj v 

lasti druţine Ţeleznik. Zgrajena je bila leta 1849, o čemer priča odtisnjena letnica v enem 

izmed tramov. Druţina se je preţivljala z ţagarstvom, imeli so odprto obrt. Ţagali so po 

naročilu, svojega lesa pa niso imeli, saj niso imeli gozda. Ţaga ima ohranjen mehanizem, ki še 

deluje.
124
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 Prav tam, str. 122. 
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 O. Pivk, Vodni pogoni na Podlipščici in njenih pritokih, str. 122.  
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 Po pogovoru z Vinkom Ţeleznikom, 12. 1. 2013, Podlipa.  
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Slika 50: Kovtrova ţaga.
125

                                                    Slika 51: Tram z letnico.
126

  

 

Slika 52: Mehanizem ţage.
127

 

7. 5. 4 Podčelska ţaga 

Poleg ţage je stal tudi mlin. Lastnica mlina in ţage je bila Marija Kenk (1827−1895), njen sin 

Janez Verbič (1871−1956) pa je ob regulaciji Tunjice in Podlipščice mlin opustil. Hiša z 

mlinom je stala na desnem bregu, ţaga pa na levem bregu Tunjice. Stavba, v kateri je bila 

ţaga, je bila lesena. Imela je podlivno vodno kolo. Leta 1936 je ţaga prenehala delovati. 

Stavba ţage ni več ohranjena.
128
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 Foto: M. Furlan. 
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 Foto: M. Furlan.  
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 Foto: M. Furlan.  
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 O. Pivk, Vodni pogoni na Podlipščici in njenih pritokih, str. 125−126. 
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7. 5. 6 Tojnska ţaga 

Tudi tu sta bila mlin in ţaga skupaj. Lata 1905 je lastnik obeh postal Mark Ţlogar iz Sinje 

Gorice. Mlin z ţago je imel pet podlivnih vodnih koles. Za pogon ţage, ki je bila na levem 

bregu Tunjice, je sluţil tretji kanal, širok 80 cm. Vodna kolesa so bila v leseni stavbi, da se 

niso izsušila. Ko je bila voda visoka, je poplavila tudi notranjost, nato pa odtekla skozi štiri 

stranske izpuste mimo mlina v Ljubljanico. Takrat mlin ni obratoval. Domačini so imeli 

pravilo: »Tojnski mlin zopet stoji. Ko je moče − noče, če je suša − pa posluša.« Kasneje so 

mlin predelali v hlev, tako da ostankov ţage danes ne vidimo več.
129
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8 DIDAKTIČNI DEL 

8. 1 TERENSKO DELO 

Terensko delo je eno izmed osnovnih oblik geografskega dela, ki lahko pomembno pripomore 

pri reševanju problematike v domači pokrajini. Terensko delo učencem omogoči, da pridobijo 

neposreden vtis o podobi pokrajine, spoznajo geografske pojave in procese. Tega ne more 

nadomestiti nobena karta ali razlaga.
130

 

Na terensko delo se mora učitelj dobro pripraviti. Učence mora seznaniti s cilji, ki jih bodo 

usvojili z opazovanjem in terenskim delom, saj se na njem izvajajo različne oblike vaj. Med 

njimi so pogoste opazovalne naloge, skiciranje, kartiranje, anketiranje itd., ki jih mora učitelj 

kvalitetno pripraviti. Vanje mora vključiti vse učence, ki pa morajo biti čim bolj aktivni. 

Priskrbeti mora ves material, ki je potreben za uspešno izpeljavo dela. Navodila za delo 

morajo biti posredovana natančno, pomembna so tudi opozorila na varnost. Učenci morajo 

biti seznanjeni z vsebino in s cilji, ki jih ţelimo usvojiti, pa tudi z načinom dela, 

razporeditvijo po skupinah in s samim programom dela v skupini. Pred odhodom na teren 

morajo vedeti, katere pripomočke potrebujejo sami in katere bo priskrbel učitelj. Če bodo 

učenci z delom seznanjeni, bodo lahko aktivno sodelovali.
131

  

Terensko delo je pomembno za prepoznavanje pojmov v naravi. Učenci teoretično sicer 

obvladajo vsebine, v praksi pa jih večinoma ne znajo prepoznati. Prav zato se pri terenskem 

delu uporablja več metod, ki temeljijo na praktičnem delu v naravi.  

Te metode so:  

 Metoda opazovanja in risanja  

Ta metoda zahteva dobro pripravo. Izbrati moramo primeren prostor, kjer bodo učenci lahko 

določen pojav opazovali in ga nato narisali.  
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 S. Brinovec, Terensko delo: Pedagoška delavnica, str. 5.  
131

 Prav tam, str. 10−11 in 17.  
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 Metoda merjenja 

S pomočjo te metode učenci spoznajo instrumente za merjenje in se jih naučijo uporabljati. 

Učenci lahko merijo temperaturo vode, hitrost rečnega toka, pH vode ipd. 

 Metoda intervjuja in anketiranja 

Metodo intervjuja in anketiranja lahko izberemo, kadar samo z opazovanjem ne moremo 

pridobiti ključnih podatkov. Učenci s pomočjo metod intervjuja in anketiranja zbirajo podatke 

od npr. okoliških prebivalcev.  

 Metoda zbiranja podatkov 

Učenci lahko podatke zbirajo s pomočjo štetja (štetje prometa, štetje obiskovalcev ipd.).  

 Metoda kartiranja  

Učenci s pomočjo kartiranja prostorsko prikaţejo geografske pojave, pri čemer 

uporabljajo preprostejše oblike kartiranja, kot so kartiranje starosti hiš, vrst trgovskih 

stavb ipd.
132
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 Prav tam, str. 16−32.  
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8. 2 UMESTITEV TEME V UČNI NAČRT 

Obravnavo teme »Vodne žage na Vrhniki« lahko umestimo v predmet druţba, 5. razred. Teme 

neposredno v učnem načrtu ne najdemo, lahko pa jo izpostavimo pri drugih temah, kot so 

gospodarske dejavnosti v domači pokrajini, ţivljenje nekoč, izkoriščanje naravnih virov 

energije, naravne značilnosti domače pokrajine itd. 

V veljavnem učnem načrtu, lahko temo »Vodne žage na Vrhniki«, umestimo v sklopa »Ljudje 

v času« in »Ljudje v prostoru«, saj so učenci preko terenskega in skupinskega dela spoznali 

vodne ţage v domači pokrajini.  

8. 2. 1 Učni načrt za druţbo za 5. razred, vsebinski sklop: Ljudje v času in Ljudje 

v prostoru 

Splošni cilji predmeta, ki se ujemajo z obravnavano temo: 

Cilji Vsebine 

Učenci: 

 poznajo sestavine zemljevida 

(višinska barvna lestvica, nadmorska 

višina, relativna višina), 

 se orientirajo s kompasom in 

zemljevidi, 

 se orientirajo z različnimi zemljevidi 

(domača pokrajina, Slovenija, 

Evropa, svet), 

 poznajo in uporabljajo nekatere 

strategije terenskega dela (kartiranje, 

orientacija, opazovanje, merjenje, 

anketiranje); 

PROSTORSKA ORIENTACIJA IN 

KARTOGRAFIJA 

 spoznajo naravne enote Slovenije, 

opišejo in primerjajo nekatere 

naravne in druţbene značilnosti, 

 spoznajo in navedejo nekatere 

SLOVENIJA − LEGA IN ZNAČILNOSTI 

 na primer: površje, vode, videz 

naselij, izraba pokrajine, 

gospodarstvo idr. 
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slovenske značilnosti (tipičnosti), 

posebnosti in sestavine, ki oblikujejo 

narodno istovetnost, naravno in 

kulturno dediščino,  

 razvijajo pozitiven odnos do 

ohranjanja tradicije (šege in navade, 

kulturni spomeniki idr),  

 spoznajo nekatere pokrajinske 

značilnosti naravnih enot Slovenije na 

terenu; 

 poznajo nekatera temeljna obdobja in 

dogajanja iz slovenske preteklosti, 

 pojasnijo vzroke in posledice 

gospodarskih in drugih sprememb 

skozi preteklost.  

ZGODOVINSKI RAZVOJ 

 Temeljna obdobja slovenskega 

zgodovinskega razvoja (npr. 19. in 

20. st., tehnološki razvoj).
133
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http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf, 

str. 9−10 (25. 2. 2013). 
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8. 3 UČNA PRIPRAVA 

Študentka Marjeta Furlan 

Mentorica na 

OŠ 

Ljubica Jelovšek Mentorica na 

PeF 

Dr. Darja Kerec, doc.                                                      

Šola OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 

Datum 19. 2. 2013 in 

21. 2. 2013 

Razred 5. Razred Št. ur 5 ur 

Učni cilji Glavni cilj:  

Učenci:  

 Znajo našteti pogoje za delovanje vodnih ţag in opisati njihovo 

delovanje. 

Vsebinski cilji: 

Učenci: 

 Spoznajo ţivljenje ljudi v preteklosti v domači pokrajini in ga 

primerjajo z današnjim ţivljenjem.  

 Spoznajo, da je bilo ţagarstvo pomembna gospodarska dejavnost v 

domači pokrajini.  

 Naštejejo reke in potoke, ob katerih so stale vodne ţage.  

 Raziščejo mesta, kjer so stale vodne ţage z uporabo različnih virov in 

dejavnosti (terensko delo). 

Procesni cilji: 

Učenci: 

 Odgovarjajo na vprašanja. 

 Poslušajo razlago. 

 Rešujejo različne tipe nalog. 

Vzgojni cilji:  

Učenci:  

 Pridobivajo vrednote kot so primeren odnos do sebe, drugih in okolja. 

 Pridobivajo spretnosti sodelovanja v skupini. 

 Izraţajo stališča in svoje mnenje. 

Ključne 

besede 

Voda, gozd, les, vodne ţage, uporaba lesa. 
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Predmet Druţba. 

Učna tema Vodne ţage na Vrhniki.  

Učna enota Naravne značilnosti domače pokrajine: Ljudje spreminjamo pokrajino. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne metode Metoda pogovora, metoda razlage, metoda dela z učnim listom, metoda 

opazovanja, metoda poročanja.  

Pripomočki Računalnik, PP predstavitev, fotografije, listki z besedami, učni list.  

Literatura  Učni načrt,  program za osnovno šolo: Druţba, Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2011. 

 Umek, Maja, Druţba in jaz 2, priročnik za učitelje, Modrijan, 

Ljubljana 2006.  

 Šumrada, Joţe, Vrhnika skozi stoletja, Karantanija in Občina 

Vrhnika, Ljubljana in Vrhnika 1997. 

 Šumrada, Janez in Škrabec, Milan, Vrhnika, prečuden kraj, Skupščina 

občine Vrhnika, Vrhnika 1990. 

 Vrhnika: turistični informator, Turistično društvo Blagajana, Vrhnika 

2001. 

Opombe Delo bo potekalo v učilnici in na terenu, in sicer v torek, 19. 2. 2013 (uvodna 

ura in terensko delo) ter v četrtek, 21. 2. 2013 (dve uri v učilnici, kjer bodo 

učenci po skupinah naredili plakate, na katere bodo zapisali pridobljene 

podatke ter nalepili fotografije, plakate bodo tudi predstavili).  

 

UČNE URE IN TERENSKO DELO 

UVODNA URA (19. 2. 2013, 1 šolska ura) 

1. Motivacija (7 minut) 

Učence pozdravim in se jim predstavim. Na tablo postopoma pripnem listke z besedami: 

gozd, drevesa, voda, vodno kolo, leseni tramovi in pohištvo. Učencem naročim, naj si besede 

dobro ogledajo, saj jim bodo v pomoč pri ugibanju gesla. Na tablo napišem črtkane črtice, na 

katere zapisujem črke, ki jih ugibajo učenci (VODNE ŢAGE NA VRHNIKI). Učence 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                              Marjeta Furlan, diplomsko delo 

 

54 

 

vprašam, kakšne so vodne ţage in kako delujejo? Poskušam ugotoviti, kakšne so njihove 

predstave in znanje o vodnih žagah.  

2. Napoved teme (3 minute) 

Učencem povem, da bomo spoznali vodne ţage na Vrhniki, se pogovorili o njihovem 

delovanju, pomenu za domačo pokrajino in spreminjanju skozi čas.  

3. Predstavitev ţagarstva na vodni pogon (25 minut) 

S pomočjo PowerPoint (dalje: PP) predstavitve učencem na kratko predstavim vodne ţage, 

njihovo delovanje, pogoje za nastanek vodnih ţag, izboljšave skozi čas in uporabo ţaganega 

lesa. 

S pomočjo slikovnega gradiva v PP predstavitvi vodim pogovor o vodnih ţagah na Vrhniki.  

Pomagam si z vprašanji:  

 Ali morda veste, ob katerih rekah v občini Vrhnika so nekoč stale vodne ţage? (Ob 

Ljubljanici, Hribskem potoku, Podlipščici, Ljubiji.) 

 Ali je v občini Vrhnika veliko gozda ali ne? (Da, občino Vrhnika obdajajo gozdna 

pobočja: Pokojiška planota, gozdovi nad Zaplano, Planino, Podlipo in Ligojno.) 

 Zakaj je včasih na Vrhniki delovalo okoli 26 vodnih ţag? (Zaradi naravnih danosti, 

kot sta voda in gozd.) 

 Po drugi svetovni vojni (po letu 1945) so vodne ţage v večini prenehale delovati. 

Zakaj? (Ker so jih nadomestile parne žage in žage na elektromotorni pogon, ki so 

imele boljši izkoristek. V krajšem času so sežagale več lesa.) 

 Nekaj vodnih ţag pa stoji v vrhniški občini še danes. Mogoče poznate katero? 

(Oblakova žaga v Močilniku, Stržinarjeva žaga ob Hribskem potoku, Obstoječa 

vodna žaga v Bistri, Kovtrova žaga v Podlipi.) 

PP predstavitev je v prilogi.  

4. Pogovor o terenskem delu in o varnosti (10 minut) 

 Navodila za delo 

Povem jim, da se bomo »spremenili v detektive« in temeljito preiskali območja, kjer so 
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nekdaj stale vodne ţage oz. poiskali, če kakšna še stoji. Opozorim jih, naj bodo pozorni na 

vse, kar smo spoznali preko PP predstavitve o vodnih ţagah (kje so stale, kako so bile 

grajene, kje so bila vodna kolesa itn.). Naročim jim, naj si vse podatke, ki jih bodo zbrali z 

raziskovanjem, zapišejo, saj jim bodo pomagali pri izdelavi plakatov, reševanju učnih listov 

in predstavitvi. Razdelim jim karte, na katerih je vidno območje, ki ga bomo prehodili. 

Naročim jim naj označijo mesto, kjer se nahaja njihova šola. Mesta ţag, ki jih bomo obiskali, 

bomo označili sproti.  

 Razdelitev v skupine 

Da preprečim gnečo pri fotografiranju, učence s pomočjo barvnih listkov razdelim v skupine. 

Nastanejo 4 skupine s po 4 učenci in dve skupini s po 3 učenci. Vsaka skupina bo 

fotografirala ţage, ki jih bomo spoznali na terenu. Fotografije bom zbrala in jih v četrtek 

prinesla v šolo. Uporabili jih bodo pri izdelavi plakatov.  

 Varnost pri terenskem delu 

Opozorim jih na pravilno hojo v koloni in povečano pozornost na cesti. Poudarim, da morajo 

biti še posebno pozorni pri hoji ob strugi Hribskega potoka.  

5. Odhod izpred šole 

TERENSKO DELO (19. 2. 2013, 2 šolski uri) 

1. Predstavitev terenskega dela 

Delo bo potekalo na treh postajah. Na vsaki postaji bomo spoznali eno ţago. Poskušali bomo 

najti točno lokacijo, kjer je ţaga stala oz. še stoji (učenci bodo sami raziskovali na podlagi 

znanja, ki so ga dobili v učilnici). Ko bomo našli lokacijo, si bomo najprej ogledali okolico 

(ali ţaga stoji ob vodi, kje stoji, ob kateri reki/potoku stoji, ali so v okolici vidni gozdovi, ali 

je ţaga ohranjena ali ne itn.). Nato jim bom povedala nekaj ključnih podatkov o ţagi (kdaj je 

ţaga začela delovati, kdo je bil njen lastnik, koliko časa je ţagala, kdaj je prenehala z 

delovanjem itn.). Ob razlagi si bodo učenci lahko naredili krajše zapiske. 
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Časovna razporeditev:  

Od šole do prve postaje je približno 10 minut hoje, od prve do druge in od druge do tretje pa 

približno 5 minut hoje. Od tretje postaje do šole je približno 10 minut hoje. Za prehojeno pot 

bomo potrebovali približno pol ure. Na vsaki postaji se bomo zadržali največ 20 minut. 

2. Izvedba terenskega dela 

Prva postaja: Koţuhova ţaga (20 minut) 

Z učenci pridemo v bliţino ţage. Naročim jim, naj se razgledajo in poskušajo ugotoviti, kje 

je včasih stala ţaga in če o njej pričajo še kakšni ostanki.  

Ko ţago najdemo, si podrobno ogledamo okolico (kje ţaga stoji, kateri potok teče mimo, 

kako je bila speljana voda, ali ţago obdajajo gozdovi, ogledamo si izvir Hribskega potoka 

…). 

Povem jim nekaj podatkov o ţagi:  

Stavba, kjer je bila včasih vodna žaga, stoji še danes. Postavili so jo ob izviru Hribskega 

potoka, saj je bila vodna sila dovolj močna za pogon žage. Žaga je začela delovati okoli leta 

1850. Za njen pogon je bilo odgovorno vodno kolo, sama žaga pa je bila venecijanka. 

Pripadala je premožni domačiji, saj je bilo na njej zaposlenih 8−10 žagarjev in pomožnih 

delavcev. Od začetka obstoja žage pa do konca se je zamenjalo nekaj lastnikov. Gospod 

Vinko Tomšič je potomec kasnejših lastnikov Tomšičev. Njegov stari oče je leta 1908 žago 

preuredil na parni pogon. Po letu 1930 so žagarstvo začeli opuščati in se posvetili 

mlinarstvu.  

Prva in druga skupina ţago fotografirata.  

Druga postaja: Strţinarjeva ţaga (20 minut) 

Pot nadaljujemo ob Hribskem potoku in spremljamo njegov tok. Učencem naročim, naj 

dobro opazujejo, saj bomo kmalu prišli še do ene ţage. Ko jo učenci opazijo, si sami 

ogledajo okolico. Nato se spet zberemo skupaj in se pogovorimo o tem, kar so opazili.  

Povem jim nekaj podatkov o ţagi:  
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Franc Stržinar je leta 1934 kupil Jelovškovo vodno žago. Poleg nje je bil tudi mlin, ki je imel 

prvotno štiri kamne in štiri stope, potem pa so dodali še štiri kamne. Po letu 1937 je na žagi 

delovala žaga venecijanka − samica. Žago venecijanko je poganjal Hribski potok, ki je 

pritekel na vodno kolo in vrtel os. Na os je bila pritrjena ojnica, ki je pretvarjala vodoravno 

silo v navpično. Žaga je žagala s premikanjem žaginega lista gor in dol. Žaga samica je 

zmogla razžagati hlodovino, dolžine 5,5 m. Leta 1943 so poleg žage zgradili lopo, v kateri so 

bile spravljene različne deske in letve. Po letu 1947 je imela žaga s strani države prepoved 

žaganja, žagali so lahko le za Splošno mizarsko podjetje Vrhnika. Po letu 1960 je ponovno 

začela delovati. Družina Stržinar je na njej žagala tako svoj les kot tudi les, ki so ga 

pripeljali naročniki. Žaga je delovala do leta 1984. Če bi jo lastnik Anže Stržinar zagnal, bi 

delovala še danes. 

Tretja in četrta skupina ţago fotografirata.  

Tretja postaja: Obrezova ţaga (15 minut) 

Pot nadaljujemo naprej proti naselju Gradišče. Učence peljem na mesto, kjer je nekdaj stala 

ţaga, danes pa na tem mestu stoji blokovsko naselje. Vprašam jih, če lahko najdejo kakšne 

sledove, kje je ţaga stala? Skupaj ugotovimo, da je edina sled Hribski potok. Pogovorimo se 

o nastanku naselja in o ţagi.  

Povem jim nekaj podatkov o ţagi: 

Žaga se prvič omenja z letnico 1877. Lastniki so bili Obrezovi z Brega. Obrezovo žago je 

kasneje kupil Mihael Tomšič, ki jo je predelal v moderno parno žago, ki jo je poganjala 

lokomobila znamke Wolf. Od takrat naprej se je žaga imenovala Tomšičeva žaga. Obstajajo 

le fotografije Tomšičeve parne žage, vodne Obrezove pa žal ne. Na mestu, kjer je včasih stala 

Obrezova vodna žaga je danes blokovsko naselje. 

Peta in šesta skupina ţago fotografirata.  

Odpravimo se proti šoli. V šoli jim razdelim učne liste (primer se nahaja v prilogi) in jim 

povem, da jih rešijo doma ter jih v četrtek prinesejo v šolo. Naročim jim tudi, da doma 

povprašajo starše ali stare starše o vodnih ţagah na Vrhniki. Podatke oz. stare fotografije naj 

v četrtek prinesejo v šolo. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                              Marjeta Furlan, diplomsko delo 

 

58 

 

DELO V UČILNICI (21. 2. 2013, 2 šolski uri) 

1. Uvod (15−20 minut) 

Na začetku ure učenci izrazijo svoje vtise o terenskem delu. Pogovorimo se o tem, kaj smo 

novega spoznali, katere ţage smo obiskali, kaj smo o njih izvedeli … Učence vprašam, kaj so 

doma izvedeli o vodnih ţagah. 

Pregledamo učne liste.  

2. Navodila za delo (10 minut) 

Povem jim, da bomo naredili dva plakata, na katerih bomo zdruţili vse znanje, ki smo ga 

pridobili. En plakat bodo izdelale tri skupine skupaj, vendar pa bo vsaka zadolţena za svoj 

del. Plakat bodo tudi predstavile.  

 Prvi plakat bo predstavljal tri ţage, ki smo jih spoznali na terenskem delu. Vsaka 

skupina bo dobila list, velikosti A3, na katerem bo predstavila svoj del raziskovanja. 

Na koncu bomo na plakat prilepili vse tri liste in jih opremili s fotografijami s 

terenskega dela. Prva skupina bo zadolţena za Koţuhovo, druga za Strţinarjevo, 

tretja pa za Obrezovo ţago. Plakat bodo opremili s fotografijami, ki so jih naredili na 

terenu.  

 

 Drugi plakat bo predstavljal vse, kar smo se naučili o vodnih ţagah. Tudi tu bo 

sistem izdelovanja plakata enak. Četrta skupina bo obravnavala delovanje vodnih ţag 

(kaj je potrebno za njihovo delovanje, kako delujejo, kaj se zgodi takrat, ko je voda 

previsoka in kaj takrat, ko je prenizka …) Peta skupina bo predstavila, kje vse so stale 

vodne ţage na Vrhniki (na zemljevidu bodo označili reke ter potoke, ob katerih so 

stale vodne ţage ter opisali delo na ţagi). Šesta skupina bo predstavila dejstva o 

propadu vodnih ţag in povezavo z današnjim ţivljenjem (zakaj ne uporabljamo več 

vodnih ţag, ampak raje motorne in elektromotorne …). Navodila za izdelavo 

plakatov so v prilogi.  

 

3. Izdelava plakatov (40 minut) 
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Opozorim jih, da si morajo, poleg dela v skupini, razdeliti tudi besedilo, ki ga bodo povedali 

na predstavitvi (vsak v skupini nekaj pove). 

 

4. Predstavitev plakatov (20 minut) 

Vsaka skupina predstavi svoje delo.  

5. Zapis vtisov  

Učence prosim, naj na listke napišejo vtise o skupnem delu. Lepo se jim zahvalim za 

sodelovanje.  
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8. 4 EVALVACIJA UČNIH UR IN TERENSKEGA DELA 

Učne ure in terensko delo sem izvedla na Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika. Z učenci 5. b-

razreda sem izvedla pet šolskih ur. Pouk je potekal v dveh delih. V torek, 19. 2. 2013, sem 

izvedla uvodno uro in dve uri terenskega dela. V četrtek, 21. 2. 2013, pa sem dve uri namenila 

pogovoru o terenskem delu in izdelavi ter predstavitvi plakatov. Učenci so z veseljem 

sodelovali, posebno pri terenskem delu. Najzanimivejše jim je bilo, samostojno raziskovanje 

in iskanje vodnih ţag. Veseli so bili, da so lahko vodne ţage in njihovo okolico tudi 

fotografirali.   

8. 4. 1 Torek, 19. 2. 2013: Uvodna ura in terensko delo 

Uvodno uro sem izvedla v učilnici. V uvodnem delu so učenci s pomočjo besed skušali 

ugotoviti naslov teme. Na tablo sem jim prilepila naslednje besede: gozd, drevesa, voda, 

vodno kolo, leseni tramovi in pohištvo. Hitro so ugotovili, da bomo govorili o lesu in njegovi 

uporabi, samega naslova pa niso povezali z ţagarstvom. Nadaljevali smo z ugibanjem gesla (s 

pomočjo igre »Vislice«) in ga hitro uganili. S pomočjo PowerPoint predstavitve sem jim 

predstavila delovanje vodnih ţag, pogoje za delovanje in vodne ţage na Vrhniki. Po 

predstavitvi smo se pogovorili o terenskem delu. Predstavila sem jim zadolţitve in način dela 

ter jih opozorila na varnost na cesti in ob potoku. Učenci so se terenskega dela razveselili. 

Povedala sem jim, da se bomo spremenili v detektive in poskušali najti tri vodne ţage na 

Vrhniki. Bili so zelo motivirani in pripravljeni za delo. Pripeljala sem jih v bliţino prve vodne 

ţage in jim naročila, naj uporabijo vse svoje znanje ter jo najdejo. Ko smo jo našli, smo 

najprej na karti Vrhnike označili, kje je, nato pa nadaljevali z opazovanjem okolice. Ugotovila 

sem, da se znajo učenci orientirati s pomočjo zemljevida, saj jih je večina pravilno označila 

lokacijo prve ţage.  

Učenci so nato aktivno opazovali okolico, si opaţanja zapisovali in tudi fotografirali. Šele 

nato sem jim povedala nekaj ključnih podatkov o ţagi, njenemu nastanku in delovanju. Moj 

cilj je bil, da učenci čim več samostojno raziskujejo in spoznavajo na terenu. Prav s tem 

namenom sem se odločila za terensko delo, saj se mi je zdelo izredno pomembno, da učenci v 

naravi vidijo, kako so bile ţage grajene, kje so stale, kako so ljudje preusmerili potok, da je 

bil večji pretok vode, kje je bilo vodno kolo itd. Vse to smo si ogledali na terenu in učenci so 

bili zadovoljni, da so bili aktivni opazovalci, raziskovalci in fotografi.  
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Na enak način smo nadaljevali z delom pri drugih dveh postajah. Pri zadnji postaji so bili 

učenci nekoliko zmedeni, saj niso našli niti ţage niti njenih ostankov. Bili so prepričani, da 

sem jih pripeljala na napačno mesto. Ugotovili smo, da je mesto pravo, vendar pa ostanki 

ţage niso ohranjeni, ker je na njenem mestu zraslo blokovsko naselje. Ob tej priloţnosti smo 

se pogovorili tudi o videzu Vrhnike nekoč. Ugotovili smo, da je bilo na mestu Obrezove ţage 

podeţelsko naselje, danes pa je to popolnoma spremenjeno, saj je tu blokovsko naselje 

Gradišče. Po terenskem delu smo se vrnili v šolo, kjer sem jim razdelila učne liste in jim 

naročila naj jih rešijo doma. Povedala sem jim, naj si pomagajo z zapiski in opaţanji, ki so jih 

zbrali na terenu. Nisem ţelela, da učne liste vzamejo s seboj na teren, saj bi tako pozornost 

bolj posvečali reševanju, kot pa opazovanju, ki je bilo primarnega pomena na terenskem delu. 

Pouk  smo nadaljevali v četrtek, 21. 2. 2013.  

8. 4. 2 Četrtek, 21. 2. 2013: Pogovor o terenskem delu in izdelava ter predstavitev 

plakatov 

V četrtek smo prvi del ure namenili pogovoru o terenskem delu in o vtisih, ki smo jih 

pridobili na terenu. Učenci so se o ţagah pozanimali tudi doma pri starših in starih starših ter 

svoja nova spoznanja prestavili. Skupaj smo pregledali učni list in dopolnili oz. popravili 

nekatere odgovore. Učenci so učni list rešili dobro, saj sem ga sestavila tako, da se je znanje 

navezovalo na vse, kar smo spoznali pri uvodni uri in pri terenskem delu. Nekateri so si 

naredili precej podrobne zapiske in tako z lahkoto rešili učni list.  

Nadaljevali smo z izdelavo plakatov. Učenci so delali v šestih skupinah. Tri skupine so 

izdelovale plakat o vodnih ţagah, kjer so predstavile njihovo delovanje, pogoje za nastanek, 

uporabo lesa ipd. Druge tri skupine pa so izdelale plakat o vodnih ţagah, ki smo jih spoznali 

na terenu. Vsaka skupina je bila zadolţena za svoj del plakata (navodila za izdelovanje 

plakatov so v prilogi). Delo je potekalo gladko, saj je vsaka skupina dobila svoja navodila za 

izdelavo plakata. Menim, da sem se tako izognila nepotrebnim prepirom in izgubi časa.  
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Slika 53: Izdelovanje plakatov po skupinah.
134

  

Plakat so izdelale (vsaka je svoj del prilepila na plakat) in ga predstavile po tri skupine skupaj. 

Vsak v skupini je moral na predstavitvi nekaj povedati. S tem sem jih spodbudila, da so bili 

med delom vsi aktivni.  

 

Slika 54: Predstavitev plakatov po skupinah.
135

  

                                                           
134

 Foto: M. Furlan. Za objavo fotografij sem pridobila soglasja staršev.  
135

 Foto: M. Furlan. 
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Slika 55: Prvi plakat.
136

  

 

Slika 56: Drugi plakat.
137
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 Foto: M. Furlan.  
137

 Foto: M. Furlan.  
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Z izvedbo učnih ur in terenskega dela sem zadovoljna, saj so se učenci prvič srečali s to 

tematiko in jo usvojili v skladu z zastavljenimi cilji. Vesela sem, da sem se, poleg dela v 

učilnici, odločila tudi za terensko delo, saj menim, da so s takim načinom dela laţje in bolj 

kakovostno spoznali delovanje vodnih ţag na Vrhniki. Večini učencev je bilo delo všeč, 

predvsem zato, ker je potekalo tudi izven učilnice (vtisi učencev so v prilogi).  
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9 RAZISKOVALNI DEL 

9. 1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA  

Danes je ţivljenje popolnoma drugačno in neprimerljivo s časom, ko so na Vrhniki še 

delovale vodne ţage. Njihovo delovanje je bilo odvisno od letnih časov, količine padavin in 

pretoka vode, danes pa bi ţagalni mehanizem samo priključili na elektriko in ţaga bi delovala. 

Vodne ţage so na Vrhniki predstavljale pomembno gospodarsko dejavnost, na katero smo ţe 

skoraj pozabili.  

Ko sem začela z zbiranjem literature sem ugotovila, da je o vodnih ţagah na Vrhniki zelo 

malo napisanega in da za večino vodnih ţag ljudje sploh ne vedo, saj niso primerno označene 

oz. se ob njih ali na mestih, kjer so včasih stale, ne nahaja nobena informativna tabla. Odločila 

sem se, da bom vodne ţage oz. njihove lokacije obiskala, jih fotografirala in jih predstavila v 

svojem diplomskem delu.  

Cilji:  

 Ugotoviti, kje so stale vodne ţage in koliko jih je bilo. 

 Ugotoviti, koliko vodnih ţag je ohranjenih še danes in ali morda katera od njih še 

deluje. 

 Ugotoviti, ali so mesta vodnih ţag ustrezno označena in varna za ogled z učenci. 

 Ugotoviti, kakšne predstave imajo učenci 5. razreda o vodnih ţagah in o njihovem 

delovanju. 

9. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi študija literature o občini Vrhnika in o delovanju vodnih ţag sem si zastavila 

naslednja raziskovalna vprašanja:  

 RV1: Kako najti mesta, kjer so nekdaj stale vodne ţage, in koliko jih je bilo? 

 RV2: Koliko vodnih ţag je danes še ohranjenih oz. delujočih? 

 RV3: Ali so mesta, kjer stojijo oz. so stale vodne ţage, ustrezno označena in 

varna za ogled z učenci? 
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 RV4: Kakšne predstave imajo učenci 5. razreda o vodnih ţagah? Ali vedo, da 

delujejo podobno kot mlini, ki za delovanje izkoriščajo vodno silo? 

9. 3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

9. 3. 1 Opis vzorca 

V svojo raziskavo sem zajela 17 vodnih ţag v občini Vrhnika, za katere sem izvedela, da so 

obstajale oz. da še stojijo. Po prebrani literaturi, raziskovanju in po pogovorih z lastniki oz. 

potomci ţag sem ugotovila, da je nekdaj na Vrhniki delovalo vsaj 26 ţag, ne morem pa 

zagotoviti, da je to točno število. Moţno je, da je na današnjem območju občine stala še 

kakšna vodna ţaga, na katero so moji sogovorniki pozabili in tudi v literaturi ni nikjer 

omenjena oz. je jaz nisem našla. Obiskala sem 17 ţag oz. lokacij, o preostalih ţagah sem 

izvedela v literaturi, nisem pa našla točnih lokacij, saj ni več ohranjenih ostankov in ni nikjer 

točno zabeleţeno, kje so stale. Na tem mestu moram omeniti, da sem (danes samostojno) 

občino Borovnico, kjer so prav tako stale vodne ţage, iz raziskave izpustila, saj sem se 

osredotočila le na kraje v občini Vrhnika.  

9. 3. 2 Raziskovalna metoda 

Za raziskovalno metodo sem si izbrala terensko delo. Moja raziskava je bila vezana na 

lokacije ţag, zato sem ţage in lokacije, kjer so včasih stale, obiskala. Nekaterih ţag danes ni 

več, prav tako ni ostankov oz. ruševin. Obiskala sem 17 ţag oz. lokacij, kjer so včasih stale. 

Ţage, ki so še vidne, sem fotografirala, nekaj fotografij ţag, ki ne delujejo več sem pridobila 

od sogovornikov in potomcev lastnikov, nekaj pa sem jih našla v literaturi o Vrhniki. S 

terenskim delom sem zbrala podatke o vodnih ţagah, ki jih drugje nisem našla. Na ta način 

sem lahko oblikovala in dopolnila teoretični del diplomskega dela. 

9. 3. 3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Terensko delo sem izvedla v mesecu januarju 2013. Obiskala sem 17 ţag oz. lokacij, kjer so 

ţage stale. Lokacije ţag sem si ogledala in jih fotografirala. Na območjih, kjer so zraven 

ţiveli lastniki oz. potomci, sem se najavila in jih prosila za pogovor. Na prošnjo se je odzvalo 

sedem lastnikov oz. potomcev, s katerimi sem opravila intervjuje ter si podrobneje ogledala 

vodne ţage. Lastnike oz. potomce lastnikov, sem obiskala na njihovem domu. Izvedla sem 

nestandardizirane intervjuje, ki so v primerjavi s standardiziranimi manj formalni in pri 
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katerih se vprašanja oblikujejo sproti.
138

 Pred intervjuji sem si zapisala nekaj ključnih 

iztočnic, ki so bile vodilo pogovora pri vseh sogovornikih (začetek delovanja ţage, konec 

obratovanja, prvi lastniki, način dela, mehanizem ţage ipd.), ostala vprašanja pa sem 

zastavljala sproti in jih prilagajala intervjuvancem. Zbiranje podatkov je trajalo skoraj cel 

mesec, saj sem se morala za intervjuje prej dogovoriti in jih izvesti, ko so imeli sogovorniki 

čas. K nekaterim sogovornikom sem odšla večkrat, saj sem morala počakati, da so se 

informirali in poiskali staro gradivo (fotografije, računi, knjige z zapisi …). Odgovor na 

zadnje raziskovalno vprašanje sem dobila s pomočjo pogovora in terenskega dela, ki sem ga 

izvedla z učenci 5. razreda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Delo v učilnici in terensko delo v 

obsegu petih šolskih ur sem izvedla v mesecu februarju 2013, in sicer v torek, 19. 2. 2013, ter 

v četrtek, 21. 2. 2013.  

  

                                                           
138

 J. Sagadin, Nestandardizirani intervju, str. 311. 
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9. 4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V raziskavo sem zajela 17 vodnih ţag oz. lokacij, kjer so ţage stale.  

1. Raziskovalno vprašanje: Kako najti mesta, kjer so nekdaj stale vodne ţage in 

koliko jih je bilo? 

S terenskim delom sem raziskala 17 vodnih ţag in lokacij, kjer so ţage stale. Pomagala sem si 

z literaturo, kjer je bilo zabeleţeno, ob katerih rekah/potokih so ţage stale, in s 

poizvedovanjem v Muzejskem društvu Vrhnika. Z napotki, kje naj še iščem, so mi pomagali 

tudi lastniki oz. potomci ţag, ki so mi povedali za ţage, za katere so vedeli oni.  
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Število 

ţag 

Imena ţag Lokacije, ime 

reke/potoka 

Ohranjenost 

1 Obstoječa muzejska 

ţaga 

Bistra, ob izviru 

Bistre 

Ţaga je ohranjena in še delujoča.  

2 Pod orehom Retovje, Velika 

Ljubljanica 

Kamnite ruševine. 

3 Srednja ţaga Retovje, Velika 

Ljubljanica 

Ni ostankov. 

4 Pod skalo Retovje, Velika 

Ljubljanica 

Ni ostankov. 

5 Poruţna ţaga na levi 

strani mostu 

Retovje, Velika 

Ljubljanica 

Ni ostankov. 

6 Poruţna ţaga na 

desni starani mostu 

Retovje, Velika 

Ljubljanica 

Ni ostankov. 

7 Maroltova ţaga Vas Verd, Velika 

Ljubljanica 

Kamniti ostanki. 

8 Kotnikova ţaga Vas Verd, Ljubija Na njenem mestu stojijo 

gospodarska poslopja podjetja Liko 

Vrhnika. 

9 Oblakova ţaga Močilnik, Mala 

Ljubljanica 

Ohranjena le stavba ţage, ţaga ne 

deluje. 

10 Lenarčičeva ţaga Močilnik, Mala 

Ljubljanica 

Ni ostankov.  

11 Razorceva ţaga Močilnik, Mala 

Ljubljanica 

Kamnite ruševine. 

12 Koţuhova ţaga Idrijska cesta, 

Hribski potok 

Ohranjena le stavba ţage, ţaga ne 

deluje.  

13 Strţinarjeva ţaga Hrib, Hribski potok Stavba ţage in mehanizem sta 

ohranjena. Ob zagonu bi ţaga 

delovala.  

14 Obrezova ţaga Gradišče, Hribski 

potok 

Ni ostankov. 

15 Ţagarjeva ţaga Podlipa, 

Podlipščica 

Kamniti ostanki. 

16 Malnarjeva ţaga Podlipa, 

Podlipščica 

Kamniti ostanki. 

17 Kovtrova ţaga Podlipa, 

Podlipščica 

Stavba ţage in mehanizem sta 

ohranjena. Ob zagonu bi ţaga 

delovala.  

Tabela 1: Število in mesta raziskovanih vodnih ţag. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                              Marjeta Furlan, diplomsko delo 

 

70 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Koliko vodnih ţag je danes še ohranjenih oz. delujočih? 

Od sedemnajstih vodnih ţag in lokacij, ki sem jih raziskala, sem ugotovila, da je ohranjenih le 

še pet ţag. Pri Oblakovi in Koţuhovi vodni ţagi sta ohranjeni le stavbi, v katerih sta se ţagi 

nekoč nahajali. Pri Strţinarjevi in Kovtrovi ţagi sta ohranjena tudi mehanizma, vendar ţagi 

danes ne delujeta več. Delujoča je le še obstoječa muzejska vodna ţaga, ki stoji v Tehniškem 

muzeju Slovenije v Bistri in jo zaţenejo za potrebe muzeja, kadar prikazujejo stare obrti, med 

drugim tudi ţagarsko obrt.  

Ime ţage Ohranjena stavba Ohranjen tudi mehanizem Še delujoča 

Oblakova ţaga 

 

    

Koţuhova ţaga 

 

    

Strţinarjeva ţaga 

 

     

Kovtrova ţaga 

 

     

Obstoječa muzejska ţaga 

 

      

Tabela 2: Ohranjene vodne ţage. 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali so mesta, kjer stojijo oz. so stale vodne ţage, 

ustrezno označena in varna za ogled z učenci? 

Ugotovila sem, da je z informacijsko tablo označena le ena vodna ţaga, in sicer obstoječa 

muzejska vodna ţaga v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. Nobena druga ţaga oz. lokacija 

ni označena. Po tem lahko sklepamo, da Vrhničani, ki niso poznavalci ţagarske obrti, za 

večino ţag ne vedo, saj ob nobeni ne stoji tabla, ki bi ţago predstavljala. Do leta 1945 so bile 

ţage v zasebni lasti, po 2. sv. vojni pa so večinoma prenehale delovati. Veliko vodnih ţag je 

propadlo, nadomestile pa so jih sodobnejše, parne in elektromotorne ţage. Da so nekdaj tudi v 

vrhniški okolici ţagale vodne ţage, se je skoraj pozabilo. Moje mnenje je, da je to velika 

škoda, saj tako mlajše generacije sploh ne vedo, da je na Vrhniki nekdaj stalo okoli 26 vodnih 

ţag. Poleg teh, ki so ohranjene, bi lahko stale informacijske table, ki bi vsebovale kratek opis 

ţage in značilnosti njenega delovanja. Tako bi se ohranjala zavest o domači obrti, ki je bila 

nekdaj razširjena v domači pokrajini. 

Za varnost je poskrbljeno zelo različno. Ţage, ki so ohranjene in ki so omenjene v zgornji 

preglednici, ocenjujem kot primerne za ogled z učenci. Ugotovila sem, da je najbolje za varen 
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ogled z učenci poskrbljeno pri obstoječi muzejski vodni ţagi v Bistri. Tam so postavljene 

ograje, ki jih učenci ne smejo prestopiti. Za varnost in primeren ogled ţage je poskrbel lastnik 

Kovtrove ţage, Vinko Ţeleznik. Ţago vsa leta vzdrţuje in jo tudi z veseljem pokaţe ter 

predstavi njeno delovanje. Prijeten ogled si z učenci lahko privoščimo tudi pri Strţinarjevi 

ţagi, ki stoji ob Hribskem potoku in je s primerne razdalje vseeno dovolj varna za ogled. Na 

Oblakovi ţagi v Močilniku, sem ob ogledu opazila manjši napis, ki prepoveduje gibanje po 

ţagi oz. lesenem delu. Ţaga je bila leta 2003 prekrita, sam lesen del pa je slabše vzdrţevan. Za 

ogled je primerna, vendar z manjšimi skupinami otrok, ker je tik ob glavni cesti. Cesto in 

Malo Ljubljanico loči cestna ograja, kar povečuje varnost. Sama sem si z učenci ogledala tudi 

Koţuhovo ţago, kjer je vidna tipična gradnja (spodnji del ţage je kamnit, zgornji pa lesen). 

Tudi to ţago ocenjujem kot primerno za ogled. Ostale ţage, ki niso ohranjene, so slabše 

varovane. Kjer se nahajajo ruševine ţag, ni nobenih ograj, zato si jih z učenci teţje ogledamo, 

saj moramo poskrbeti za ustrezno varnostno razdaljo. Menim, da mora učitelj pred 

načrtovanim terenskim delom lokacije obiskati in presoditi, ali so varne za ogled. Ne morem 

pa trditi, da so vse predlagane ţage dovolj varne. Morda bi se nekateri učitelji odločili 

drugače, kar je odvisno od različnih dejavnikov (sestava razreda, vedenjske teţave v razredu, 

starosti učencev v razredu, presoja učitelja ipd.). Spodnjo preglednico sem sestavila na 

podlagi terenskega dela in lastne presoje. Dopuščam tudi drugačne ocene zaradi razlogov, ki 

sem jih navedla zgoraj.  
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Ţaga oz. lokacija, 

kjer je nekdaj stala 

ţaga. 

Varna za ogled. Primerna, vendar z 

manjšo skupino 

otrok in iz primerne 

varnostne razdalje. 

Ni primerna za 

ogled. 

Obstoječa muzejska 

ţaga 

    

Pod orehom 

 

    

Srednja ţaga 

 

    

Pod skalo 

 

    

Poruţna ţaga na levi 

strani mostu 

    

Poruţna ţaga na desni 

strani mostu 

    

Maroltova ţaga 

 

    

Kotnikova ţaga 

 

    

Oblakova ţaga 

 

    

Lenarčičeva ţaga 

 

    

Razorceva ţaga 

 

    

Koţuhova ţaga 

 

    

Strţinarjeva ţaga 

 

    

Obrezova ţaga 

 

    

Ţagarjeva ţaga 

 

    

Malnarjeva ţaga 

 

    

Kovtrova ţaga 

 

    

Tabela 3: Varnost ţag za ogled. 
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4. Raziskovalno vprašanje: Kakšne predstave imajo učenci 5. razreda o vodnih 

ţagah? Ali vedo, da delujejo podobno kot mlini, ki za delovanje izkoriščajo vodno 

silo? 

Zanimalo me je, kakšne so predstave otrok o delovanju vodnih ţag. Z učiteljico 5. b-razreda 

sva se pogovorili o temah, ki so jih obravnavali v šoli. Pri predmetu druţba so v sklopu 

domače pokrajine obravnavali tudi izkoriščanje naravnih virov energije. Omenili so delovanje 

mlinov, niso pa se pogovarjali o vodnih ţagah. S pomočjo uvodne motivacije in igrice 

»Vislice« so učenci hitro ugotovili, o čem bomo govorili. Vprašala sem jih, kako delujejo 

vodne ţage in za kaj se uporabljajo. Vedeli so, da se na njih ţaga les, niso pa vedeli, da je za 

pogon ţage potrebna voda. Nato sem jih vprašala, kako delujejo mlini. Povedali so mi, da 

mlini stojijo ob rekah, ki jih poganjajo. Ko sem jih vprašala, kako jih voda poganja, so mi 

povedali, da pada na vodno kolo. Skupaj smo ugotovili, da je enako pri ţagah, da imajo torej 

tudi ţage vodno kolo, ki ga poganja voda. Povedala sem jim, da imajo ţage (namesto 

mlinskih kamnov) rezila, ki ţagajo.  

Preko PP predstavitve, sem jim razloţila delovanje ţag in jim razloţila zgodovino ţagarstva v 

domači pokrajini. Spoznali smo mehanizem ţage. Delovanje mehanizma je preprosto, zato 

sem se tudi odločila, da ga predstavim učencem. Ko smo naslednjo uro odšli na teren, so 

učenci ţe poznali delovanje ţag. Menim, da so zato tudi laţje opazovali okolico, iskali dele 

mehanizma (vodno kolo, jermena), opazili umetno preusmerjen tok potoka itd. Menim, da so 

kljub slabšim začetnim predstavam o vodnih ţagah, znanje o delovanju le-teh usvojili. 

Pogovorili smo se tudi o pomembnosti ţagarske obrti za razvoj domačega kraja in o današnji 

podobi lesne industrije na Vrhniki.  
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10 ZAKLJUČEK 

V zaključku diplomskega dela bom strnila nekaj ugotovitev in vtisov, ki sem jih zbrala s 

pomočjo prebiranja literature in s terenskim delom.  

Na Vrhniki so se z ţagarstvom na vodni pogon prvi začeli ukvarjati menihi v kartuziji Bistra. 

Prvo upodobitev vodne ţage v Bistri lahko zasledimo na oljni sliki iz leta 1724. Zaradi 

bogatih vodnih virov in velikih zalog lesa se je ţagarstvo začelo širiti tudi ob drugih rekah in 

potokih z dovolj močnim pretokom. Vodne ţage so bile v zasebni lasti, večinoma pa so imele 

več lastnikov, saj je bila izgradnja in vzdrţevanje v tistih časih velik strošek. Ţal se Vrhničani 

danes ne moremo več hvaliti z bogato lesno industrijo, saj je nekdaj uspešno lesno podjetje 

Liko Vrhnika odpustilo mnogo delavcev in omejilo proizvodnjo. S posodobitvijo in širitvijo 

lesne industrije so propadale tudi vodne ţage, ki jih danes le še redko kdo pozna. Deluje le še 

obstoječa muzejska vodna ţaga v Bistri, ki jo, predvsem za prikazovanje stare obrti, vzdrţuje 

Tehniški muzej Slovenije. Druge vodne ţage so po 2. sv. vojni začele propadati, njihovi 

mehanizmi pa so bili pogosto izropani in uničeni. Tekom let so se porušili tudi kamniti 

ostanki in danes v veliki večini ni ostalo ničesar več.  

Skozi raziskovanje za diplomsko delo sem spoznala občino Vrhnika, njen zgodovinski razvoj 

ter naravne znamenitosti. Še posebej dobro sem spoznala vodne ţage, njihovo delovanje in 

posebnosti. Raziskala sem, koliko vodnih ţag je delovalo v vrhniški občini, in obiskala 

njihove lokacije.  

Odločila sem se, da del znanja, ki sem ga pridobila s svojim raziskovanjem, prenesem tudi na 

učence 5. razreda. Ker menim, da nobena karta, video posnetek ali fotografija ne more 

nadomestiti tistega, kar vidimo sami v naravi, sem se odločila, da na teren odpeljem tudi 

učence. Skupaj smo raziskali okolico ţag, si ogledali značilno gradnjo, poiskali dele 

ţagalnega mehanizma in se pogovorili o pomenu ţagarske dejavnosti, ki je bila včasih na 

Vrhniki zelo razširjena.  

Raziskovalni del je drugačen, saj ne vsebuje klasične obdelave podatkov. Nisem se odločila 

za anketiranje učencev, učiteljev, občanov na Vrhniki, saj menim, da ti podatki ne bi 

predstavljali nečesa, kar bi poudarilo pomembnost vodnih ţag na Vrhniki. Menim, da je bila 

ta gospodarska dejavnost pomembna in da je prav, da se ohrani, kot del kulturne dediščine. 

Prav zato sem se odločila, da bom raje raziskala, koliko vodnih ţag je delovalo v moji domači 
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pokrajini in kako so se ohranile. Ugotovila sem tudi, da večina učencev pri pouku še ni slišala 

ničesar o vodnih ţagah, a so kljub temu hitro usvojili znanje o njihovemu delovanju in 

pomenu za gospodarstvo. Delovanje vodnih ţag so povezali z delovanjem mlinov, kar jim je 

pomagalo pri razumevanju delovanja mehanizma in poslovanja na ţagi.  

Diplomsko delo ima zame neprecenljivo vrednost, saj sem z raziskovanjem in delom na 

terenu spoznala nove ljudi, poslušala njihove ţivljenjske zgodbe in tako dobila nov pogled na 

ţivljenje Vrhničanov nekoč in danes. Raziskovanje je bilo zahtevno predvsem zato, ker sem 

morala obiskati veliko ljudi, da sem prišla do podatkov, ki niso bili nikjer zapisani.  

Močno upam, da je bila moja odločitev prava in da sem z diplomskim delom prispevala k 

oţivitvi nekoč pomembne gospodarske dejavnosti na Vrhniki.  
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13 PRILOGE 

13. 1 PRILOGA 1: Učni list 

VODNE ŢAGE OB HRIBSKEM POTOKU 

Učni list     

1. Na zemljevidu označi začetno postajo (OŠ). Sproti bomo dopisali še druge 

postaje.  

Vir: http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=vrhnika+idrijska+cesta&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page (18. 2. 

2013) 

2. Prispeli smo do prve vodne ţage. Označi jo na zemljevidu. 

Opiši okolico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Dopolni.  

Imenuje se _________________ ţaga. Nahaja se v bliţini podjetja _________  _________.                                                      

V bliţini izvira _________ __________ . Ţaga je začela delovati okoli leta  . 

Za pogon ţage je bilo odgovorno __________  ___________, sama ţaga pa je bila 

____________.  Ţaga je nekdaj pripadala bogati domačiji, saj je bilo na njej zaposlenih 

___________  ţagarjev in pomoţnih delavcev. Ţago so leta 1908 preuredili na ____________  

pogon. Po letu 1930 so ţagarstvo opustili in se posvetili ____________. 

3. Prispeli smo do druge vodne ţage. Označi jo na zemljevidu.  

Opiši okolico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dopolni. 

Imenuje se _______________ ţaga. Tudi ta ţaga stoji ob __________  _________. 

Franc Strţinar jo je kupil leta _____.  Poleg ţage je bil tudi ________. Po letu 1937 je 

delovala ţaga __________. Leta 1943 so zgradili __________ za _______ _______. Po letu 

1947 je imela ţaga s strani drţave __________ __________. Ponovno je začela ţagati po letu 

____________ in delovala do ________ leta. Če bi lastnik Anţe Strţinar ţago zagnal, bi 

delovala še danes.  

4. Prispeli smo do tretje vodne ţage. Označi jo na zemljevidu.  

Opiši okolico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dopolni. 

Ţaga, ki je včasih stala tu, se je imenovala _____________ ţaga. Danes je ne vidimo več, ker 

je na njenem mestu zraslo __________ ___________. Ţaga je nastala 1877, lastniki pa so bili 

______________ z Brega. Obrezovo ţago je kasneje kupil ___________ __________ in jo 

predelal v moderno ___________ ţago. Od takrat naprej se je imenovala _____________ 

ţaga.  

Hura, uspelo nam je! 

Pripravila: Marjeta Furlan 
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13. 2 PRILOGA 2: Navodila za delo  

1. Skupina 

Predstavite Koţuhovo ţago. Napišite vse, kar se spomnite. Lahko si pomagate s spodnjimi 

vprašanji.  

Opišite kraj, kjer je ţaga stala oz. stoji. Kateri potok jo je poganjal in kje izvira? Kdaj je bila 

ustanovljena? Koliko ljudi je bilo na njej zaposlenih? Ali je bila poleg ţage razvita še kakšna 

dejavnost? Kdaj je prenehala delovati?  

Poleg besedila prilepite na plakat tudi fotografije iz terena.  

 

2. Skupina 

Predstavite Strţinarjevo ţago. Napišite vse, kar se spomnite. Lahko si pomagate s 

spodnjimi vprašanji.  

Opišite kraj, kjer je ţaga stala oz. stoji. Kaj stoji poleg ţage? Kateri potok jo je poganjal? 

Kdaj je bila ustanovljena? Kdo je danes njen lastnik? Ali je bila poleg ţage razvita še kakšna 

dejavnost? Kdaj je prenehala delovati? Ali morda še deluje? 

 

3. Skupina 

Predstavite Obrezovo ţago. Napišite vse, kar se spomnite. Lahko si pomagate s spodnjimi 

vprašanji.  

Opišite kraj, kjer je ţaga stala oz. stoji. Ali so vidni ostanki ţage? Kateri potok jo je poganjal? 

Kdaj je bila ustanovljena? Kako se je ţaga imenovala, ko so jo preimenovali? Kaj se ja takrat 

z njo zgodilo? 

 

4. Skupina 

Predstavite delovanje vodnih ţag. Lahko si pomagate s spodnjimi vprašanji? 

Kaj poganja ţago? Kako rečemo okrogli napravi, na katero je speljana voda? Kako ta naprava 

deluje oz. s čim je povezana? Kaj se zgodi z ţago, kadar je voda prenizka? Kaj se zgodi, če je 

voda previsoka? Kaj je vpeto v spone, da lahko preţaga les 

 

5. Skupina 

Opišite, kje so stale vodne ţage na Vrhniki. Na zemljevidu označite reke in potoke, ob 

katerih so stale in ga nato prilepite na plakat. Opišite delo na ţagi. Lahko si pomagate s 

spodnjimi vprašanji.  

Kje so dobili les? Kdo ga je na ţago pripeljal in s čim so ga pripeljali? Za kaj vse so včasih 

uporabljali les? Za kaj vse so ga uporabili?  

 

6. Skupina 

Opišite propad vodnih ţag. Lahko si pomagate s spodnjimi vprašanji.  

Kdaj so vodne ţage na Vrhniki začele propadati? Kaj je bil glavni razlog za njihov propad? 

Kakšne ţage so jih nadomestile? Kakšne so bile njihove prednosti in kakšne slabosti? Ali bi 

katera ţaga delovala še danes? Imenuj jo/jih. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                              Marjeta Furlan, diplomsko delo 

 

85 

 

13. 3 PRILOGA 3: Prošnja za soglasje staršev 

Spoštovani starši! 

Sem Marjeta Furlan, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela sem z učenci 5. b-razreda izvedla terensko delo o vodnih ţagah na Vrhniki. 

Po končanem terenskem delu smo izdelali plakate in se pogovorili o novih spoznanjih.  

Ker bi potek dela rada dokumentirala in fotografije predstavila v svojem diplomskem delu, 

Vas prosim za soglasje.  

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  

 

Ime in priimek otroka:                                                                Podpis staršev:  

 

Marjeta Furlan 
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13. 4 PRILOGA 4: Vtisi učencev 
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13. 4 PRILOGA 5: PowerPoint predstavitev 
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