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Uvod

Ob	neizmerno	veliki	zakladnici	
slovenske	ljudske	dediščine	si	ta	
knjižica	prizadeva	prikazati	nekaj	
drobcev	tega	velikega	bogastva.	V	
marsičem	je	naša	dežela	enkratna.	
Na	prvo	mesto	bi	postavili	sledove	
prastare	naseljenosti.	

V	bližini	Ljubljane	je	bilo	najdeno	
najstarejše	kolo	na	svetu,	staro	več	
kot	5.500	let.	

Prestolnica	Slovenije,	naša	bela	
Ljubljana,	stoji	na	prostoru,	na	
katerem	je	bilo	v	prazgodovini	
sečišče	dveh	najpomembnejših	
evropskih	magistral:	od	Baltika	do	
Jadrana	in	od	Črnega	morja	do	
Jadrana.	

V	naši	deželi	so	še	danes	žive	
šege,	ki	imajo	svoje	korenine	v	
indoevropski	pradavnini	–		
kurentovanje,	jurjevanje,	
kresovanje	…	

Izjemna	značilnost	naših	krajev	
so	tudi	vrhunski	dosežki	našega	
preprostega	ljudstva	–	začetek	
znanosti	o	čebelarstvu	in	izjemne	
gradnje	nepismenih	vaških	
mojstrov.	Tabori,	kozolci,	čebelnjaki	
in	panjske	končnice	segajo	v	
svetovni	vrh	ljudske	ustvarjalnosti.	

Ob	tem	pa	moramo	vedeti,	da	
je	naša	dežela	preživela	tisoč	let	
tlačanstva	pod	tujim	gospodarjem,	
tri	stoletja	turških	vpadov,	štiri	
stoletja	kmečkih	puntov	in	še	
mnoge	vojne	in	nesreče.	Da	pa	
smo	kot	narod	kljub	tako	trdi	
zgodovini	obstali,	je	zasluga	
trdoživosti	našega	ljudstva	in	
njegove	navezanosti	na	domače	
vrednote.	Moderni	čas	resda	
ruši	te	stare	vrednote,	vendar	jih	
želimo	ohranjati	–	ne	le	v	knjigah	in	
muzejih,	ampak	tudi	v	vsakdanjem	
življenju.	Iz	dediščine	preteklosti	
želimo	stkati	doto	za	prihodnost.	

Zgodbe,	pripovedi,	legende	in	
mite	–	vse	to	prinaša	ta	drobna	
knjižica,	namenjena	vsem,	ki	se	
boste	podali	na	raziskovanje	krajev,	
povezanih	v	Osrednjo	Slovenijo.	

Slika levo: 
Pogled na Ljubljano izpod Rožnika, 1836
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Ljubljana

 Ljubljanski zmaj 

Nekega	davnega	dne	je	grški	
junak	Jazon	s	četo	junakov	na	
ladji	Argo	odplul	v	Kolhido,	v	
deželo	ob	Črnem	morju,	da	bi	
tam	dobil	zlato	runo,	kožo	zlatega	
ovna,	ki	jo	je	čuval	zmaj.	Bitke	
z	zmajem	Jazon	ne	bi	preživel,	
če	se	ne	bi	vanj	zaljubila	kraljeva	
hči	Medeja.	Z	njeno	čarovniško	
pomočjo	je	premagal	zmaja,	
izpolnil	še	druge	težke	naloge	in	
prišel	do	legendarnega	zlatega	
runa.	Z	Medejo	sta	nato	zbežala	
na	ladjo	Argo,	ki	je	naglo	odplula,	
a	razjarjeni	kralj	je	za	ubežniki	
poslal	svoje	ladjevje.	Na	begu	je	
Argo	pomotoma	zašla	v	ustje	
Donave,	namesto	da	bi	se	obrnila	
na	jug	proti	Egejskemu	morju.	
Poti	nazaj	za	preganjance	ni	bilo,	
zato	so	nadaljevali	pot	proti	toku	
Donave,	Save	in	Ljubljanice.	Ob	

izviru	Ljubljanice	je	bilo	plovne	
poti	konec.	Argonavti	so	poiskali	
primeren	kraj	in	zgradili	naselje,	da	
bi	razstavili	ladjo	in	jo	pripravili	za	
prenos	do	Jadrana.	Naselju	so	dali	
ime	Emona.	V	bližini	Emone	sta	
bili	jezero	in	močvirje,	ob	katerem	
je	Jazon	nekega	dne	naletel	na	
strašno	zver,	na	zmaja,	se	z	njim	
boril	in	ga	premagal.	Mesto,	ki	
je	zraslo	na	prostoru	Jazonove	
Emone,	si	je	prav	tega	zmaja	
izbralo	za	svoj	simbol.	Danes	to	
mesto	nosi	ime	Ljubljana	in	se	
ponaša	s	slovitim	ljubljanskim	
zmajem	v	svojem	grbu.	

Stari ljubljanski mestni grb Ljubljanski zmaj
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 Ljubljanski povodni   
 mož in Urška 

Naša	dežela	je	bila	nekdaj	polna	
vil,	škratov,	pehtrih	bab,	gozdnih	
mož,	povodnih	mož	in	drugih	
davnih,	skrivnostnih	poganskih	
bitij,	ki	so	živela	v	bližini	naših	
mest	in	vasi.	Tudi	Ljubljana	pozna	
povodnega	moža.	Prigodo	z	njim	
je	natančno	opisal	Valvasor:	
Prvo nedeljo malega srpana 1547 
se je sešla v Ljubljani na Starem 
trgu vsa soseska pri vodnjaku, 
ki ga je krasila lipa. Tu so se ob 
prijetni godbi gostili, kramljali, se 
zabavali s plesom. Ko so bili že 
vsi dobre volje, je pristopil lepo 
opravljen mladenič zale postave. 
Vse zbrane je vljudno pozdravil in 
vsakemu stisnil roko, a tujčeve roke 
so bile mrzle in mehke. Takoj nato 
si je izbral plesalko, lepo, nališpano 

dekle, ki je bilo razposajenega 
vedenja. Ime mlade lahkoživke 
je bilo Urška Šeferjeva. Ko sta 
zaplesala nekaj rajev, sta začela 
krožiti vedno dalje mimo Stiškega 
dvorca proti Ljubljanici. Skočila sta 
v Ljubljanico in izginila gledalcem 
izpred oči. Ob tej dogodbi se je 
družba tako zgrozila, da je bilo raju 
še tisto uro konec. Posihmal so te 
vesele zabave povsem prenehale. 
Mlademu svetu pa je služil ta 
grozni primer kot strašilni nauk, naj 
se ogiblje razuzdanosti. 

www.visitljubljana.com

Pogled na prostor, kjer sta Urška in povodni mož zaplesala v Ljubljanico
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Kamnik

 Kamniško jezero

Tam,	kjer	je	danes	Kamnik,	je	bilo	
menda	nekoč	jezero.	Valvasor	s	
svojim	zapisom	pritrjuje	ljudskim	
pripovedim:
Še pred nekaj leti so na obzidju 
Malega gradu videli železne 
obroče, ki so služili za privezovanje 
čolnov. Nekoč pa se je utrgal oblak 
in voda je ločila oba sosednja 
gradova na gori nad jezerom –  
Mali grad in Stari grad. Po 
starem izročilu je takrat, ko je 
jezero odteklo, voda poplavila 
vso mengeško ravan in odnesla 
samostan pri Mengšu. Meje jezera 
so po starem pripovedovanju 
morale segati do cerkve v Nevljah, 
ki jo mnogi imenujejo Sveti Jurij ob 
jezeru.	
V	tej	cerkvi	še	danes	zvoni	vsak	
dan,	razen	ob	nedeljah	in	praznikih,	
ob	treh	popoldne,	v	spomin	na	uro,	

ko	je	jezero	odteklo.	Oba	gradova	
na	pobočju	gore	nad	nekdanjim	
jezerom	pa	sta	danes	v	ruševinah,	
med	njima	teče	Bistrica.	O	Malem	
gradu	krožijo	med	Kamničani	
številne	ljudske	pripovedi.

Kamniški mestni grb

Slovita trinadstropna kapela na 
kamniškem Malem gradu
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 Malograjska Veronika

Na griču sredi Kamnika se je nekoč 
dvigal grad slovenskega vojvode. 
Imel je lepo hčer, Veroniko po 
imenu. Obljubil jo je v zakon junaku 
Črtovitu, ker se je odlikoval v boju 
proti Langobardom in Frankom, ki 
so v tistih dneh pustošili po naših 
krajih. Medtem ko so trajali boji, je 
v vojvodov grad prišel preganjani 
krščanski menih. Vojvodova hči mu 
je dala zavetje. Njen oče je padel v 
boju, Črtovit pa se je vrnil. Veronika 
je odklonila njegovo ljubezen, ker 
je medtem sprejela krščansko 
vero. Črtovit je žalosten odšel, 
a Veronika je ostala na gradu. 
Spremenjena v kačo se še danes 
plazi po grajskih ruševinah. Zadela 
jo je očetova kletev, naj ne najde 
miru ne v življenju ne v smrti, če 
odkloni zakon s Črtovitom.

Številne	kamniške	pripovedi	pa	
malograjsko	Veroniko	postavljajo	
v	rod	andeških	grofov,	ki	so	v	��.	
stoletju	gospodarili	na	Malem	
gradu.
Nekega dne so k oholi, skopi, a 
nenavadno lepi grofici Veroniki 
prišli meščani prosit denar za 
cerkev, v kateri naj bi maševali 
trojčki, sinovi ribiča ob Kamniškem 

jezeru. Veronika je nagnala prosilce 
z besedami: »Raje se spremenim 
v kačo, kot pa dam vam najmanjši 
dar!« V tistem trenutku jo je divji 
veter pahnil do vrat grajskega vrta. 
V obupu je udarila s pestjo po 
kamnitem podboju vrat. Udarec 
njene pesti je še danes viden v 
kamnu. Veronika je nato kot kača 
izginila v podzemlje, a Kamničani 
so na pečini poleg Malega gradu 
zgradili tri cerkvice – eno vrh 
druge, ki stoje še danes.
Spomin	na	zakleto	Veroniko	še	
danes	živi	tudi	v	kamniškem	
grbu,	vendar,	ali	je	Veronika	
poganska	deklica	ali	morda	ohola	
graščakinja,	bo	za	vedno	ostala	
skrivnost.	

www.kamnik.si
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Komenda

 Torka v Komendi

Torka	je	bila	skrivnostna	baba,	
ki	je	stanovala	za	dimnikom	in	
napadala	ženske,	ki	so	predle	ob	
kvatrnih	torkih.	Imenovala	se	je	
tudi	kvatrnica	ali	kvatrna	baba.	

Neki kvatrni večer so bile vse 
predice zbrane ob preji pri 
Podgričniku v komendski okolici. 
Bližala se je že pozna ura, stari 
Podgričnik je sedel nad pečjo 

Lončar

 Lončarstvo v Komendi  
 in njeni okolici
Velik	glinokop	v	bližini	Komende	
je	razlog,	da	sta	lončarstvo	in	
pečarstvo	stoletja	stari	obrti	v	
Komendi	in	njeni	okolici.
Lončarji,	ki	še	delajo	na	star	način,	
z	nogo		poganjajo	»šajbo«	-	vrtljivo	
okroglo	ploščico,	na	kateri	z	lesenimi		
noži	oblikujejo	izdelke.	Komendski	
lončarji	in	pečarji	so	si	v	stoletjih	
pridobili	sloves	velikih	mojstrov.
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in pripovedoval zgodbe o torki. 
Predice pa starega moža niso 
upoštevale in so nadaljevale s 
prejo. Zato je jezni Podgričnik 
zagrozil predicam: 
»Le naj se katera predrzne pustiti 
vrvico na kolovratu in videla bo, 
kako zna torka presti!«
»Le pridi prest, torka!« je predrzno 
zaklicala ena od predic. Komaj 
pa je spregovorila te besede, so 
leščerbe v sobi ugasnile in kolovrati 
so se začeli vrteti s hruščem in 
truščem. Vsem navzočim je zastalo 
srce, le pogumni stari Podgričnik 
je pograbil sekirico in jo vrgel med 
kolovrate. Toda sekira je priletela 
nazaj in se z zamolklim zvokom 
zapičila v strop tik ob njegovi glavi. 
Ko so sosedje zaslišali ropot, so 
pritekli v hišo. Eden izmed njih je 
k sreči nosil luč in žegnano vodo. 
To je pomagalo, kajti kolovrati so 
se ustavili in o torki ni bilo ne duha 
ne sluha. V Komendi še mnogo let 
ni bilo predice, ki bi se na kvatrni 
torek drznila pustiti vrvico na 
kolovratu.
Poganska	torka,	kvatrna	baba,	
je	torej	skrbela	za	spoštovanje	
krščanskih	kvatrnih	tednov	v	vseh	
štirih	letnih	časih	(po	pepelnici,	po	
binkoštih,	tretji	teden	v	septembru	
in	tretji	adventni	teden).	V	kvatrnih	

dneh	je	bil	zapovedan	post,	
prepovedano	pa	pranje,	vasovanje	
in	fantovsko	petje.	

 Konjska procesija v   
 Komendi 

Krajevna	posebnost	Komende	
je	bila	dolga	stoletja	konjska	
procesija	ob	veliki	noči.	Navado	
so	v	vas	prinesli	malteški	vitezi,	ki	
so	se	v	začetku	��.	stoletja	naselili	
v	tem	kraju.	Ob	konjski	procesiji	
so	jezdeci	jezdili	po	fari	in	imeli	
so	mašo	na	prostem.	Za	čast	
zastavonoše	na	čelu	procesije	so	
se	domači	fantje	med	seboj	vsako	
leto	prepirali	tako	glasno,	da	je	bilo	
slišati	do	Dunaja,	zato	je	cesarica	
Marija	Terezija	konjske	procesije	
prepovedala.	V	današnjem	
času,	po	več	kot	dveh	stoletjih,	
Komendčani	konjsko	procesijo	
spet	oživljajo.	

www.komenda.si
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Vodice

prepeljal čez Savo. Nekaj korakov 
pred velikanovo votlino je obstal. 
Velikanov pes je planil proti njemu, 
toda Janez je bil na to pripravljen. 
S seboj je imel vrečo in v njej zajca. 
Odvezal je vrečo, zajec je skočil iz 
nje in pes za njim. Iz votline pa je 
tedaj prilomastil velikan. Od jeze 
je pihnil tako močno, da je Janeza 
odneslo preko Save. Ves dan je 
razjarjeni velikan metal kamenje 
čez Savo, zvečer pa je z enim 

Velikan, ki je zgradil Šmarno goro 

 Šmarna gora in 
 velikan Hrust	

Tam, kjer danes stoji Šmarna gora, 
je bila v davnih dneh ravnina, 
last velikana Hrusta. Živel je z 
velikanskim psom v votlini na 
desnem bregu Save. Kradel je 
kmetom živino in jim teptal polja. 
Nekega dne se je Kajžarjev Janez, 
sin revne bajtarice, odločil, da 
pojde nad Hrusta. Poslovil se je od 
objokane matere in sovaščanov, 
si opasal sabljo, ki mu jo je skoval 
vaški kovač, in brodar ga je 
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 Šmarna gora v 
 turških časih 
 
Osman aga, vodja ene od turških 
čet, ki so pustošile po okolici 
Šmarne gore, se je odločil, da 
bo zavzel šmarnogorski tabor. 
Za napad si je izbral noč, da bi 
branilce tabora presenetil v spanju. 
Danilo se je, ko so Turki dosegli 
skale na južni strani gore, tik pod 
Sedlom. Star puščavnik, ki je živel v 
bližnji votlini, je turški četi poskušal 
zastaviti pot. 
»Stojte, cerkev je nezavzetna!« 
je zaklical starec. Osman aga je 
zamahnil z mečen in starec se 
je zgrudil. V osrčju gore je tedaj 
skrivnostno zagrmelo. Prestrašeni 
Osmanov konj je s kopitom udaril 
po skali tako močno, da je odtis 
kopita še danes viden. Čudna 
moč je Turke prikovala k tlom. 
Okamneli so za vedno. Na mestu 
tega dogodka stoji danes kapelica 
Turško kopito.

Podoben	čudež	se	je	neke	davne	
sobote	ob	pol	dvanajsti	uri	zgodil	
tudi	na	mestu,	kjer	danes	stoji	
kapelica	svete	Sobote.	V	spomin	
na	ta	dogodek	na	Šmarni	gori	še	
danes	zvoni	poldan	ob	pol	poldan.

www.vodice.si

korakom prestopil reko in začel 
skale nakladati na kup. Ko je bil 
kup kamenja dovolj velik, je stopil 
nanj, nato pa se je ugreznil v goro 
in ji s tem dal današnjo podobo. 
Nastala je gora z dvema vrhovoma 
– Šmarna gora in Grmada. 

Kapelica Pri turškem kopitu v Sedlu 
na Šmarni gori
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Medvode

Smledniška legenda – slika na steklu 

 Smledniška legenda

V bližini Medvod so na slikovitem 
hribu danes ruševine gradu 
Smlednik. Smledniški gospodje so 
neusmiljeno izterjevali dajatve od 
svojih tlačanov. 
Po smrti enega od graščakov 
je njegov sin od nekega kmeta 
zahteval plačilo dajatve, ki jo je 
ta kmet že plačal rajnemu grofu. 
Kmet ni hotel še enkrat plačati 
iste dajatve, zato je spor prišel 
na sodišče. Sodnik je od kmeta 
zahteval, naj dokaže svojo trditev. 
V stiski je kmet poklical na pomoč 
svetega Antona. V tistem trenutku 

so se odprla vrata sodne dvorane 
in dva hudiča sta pred sodnika 
privlekla starega smledniškega 
graščaka, ki je moral potrditi, da je 
kmetov dolg že poravnan. 
Sveti Anton je priljubljen ljudski 
priprošnjik v sili. Svoj sloves je v tej 
znani smledniški legendi potrdil. 
Postala	je	zelo	pogost	motiv	na	
panjskih	končnicah	in	na	slikah	na	
steklu.	
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Tako pa si zapravil svojo in mojo 
srečo.« Po teh besedah je kača 
izginila in nihče je ni več videl.		

 Jetrbenk in plemiči  
 Hertenberški  

Nad	Medvodami	se	na	obronkih	
Polhograjskih	Dolomitov	dviga	
hrib	z	imenom	Jetrbenk.	Na	
tem	hribu	je	že	v	��.	stoletju	stal	
grad.	Gospodarji	gradu	so	bili	
kruti	roparski	vitezi	Hertenbergi.	
Njihovo	ime	bi	lahko	razložili	
s	Hart	Berg	–	trda	gora.	Mimo	
Jetrbenka	je	v	tistih	časih	vodila	
pomembna	trgovska	pot.	Mnogo	
hudega	so	zloglasni	roparski	
vitezi	storili	svojim	podložnikom	in	
popotnikom,	ki	so	potovali	mimo	
njihovega	gradu.	Zadnja	dva	člana	
njihove	rodbine,	Marjeta	in	njen	
brat	Jakob,	pa	sta	v	ljudskem	
spominu	ostala	kot	dobrosrčna	
plemiča,	ki	sta	z	zidanjem	cerkva	
poskušala	omiliti	grehe	svojih	
roparskih	prednikov.	

 Smledniški grad 

V davnih dneh je živel na 
smledniškem gradu graščak, ki je bil 
vdan igri s kockami. Sreča mu je bila 
pri igri mila. Stavil je na visoke vsote 
in vedno dobival, zato mu je kmalu 
zmanjkalo soigralcev. Nihče več si ni 
upal igrati s smledniškim graščakom, 
zato je nekega dne poklical samega 
vraga, da bi mu bil tovariš pri igri. 
Vrag je prišel in igrala sta celo noč, 
vendar sreča je tokrat graščaku 
pokazala hrbet. Izgubljal je vsoto za 
vsoto in kmalu je zaigral vse svoje 
premoženje, vendar ni odnehal. 
Vragu je zastavil celo lastno hčerko 
in tudi svojo dušo. 
Naslednji dan so zaman iskali 
graščaka in njegovo hčerko. 
Graščaka je odnesel vrag, o 
zakleti graščakovi hčerki pa ljudje 
pripovedujejo, da na grajskem 
hribu čuva neizmerne zaklade, 
zavezane v treh velikih rjuhah. 
Neki pastirček, ki se je vedno 
umival v bistri studenčnici ob 
vznožju grajskega hriba, se nekega 
dne ni umil, a ravno tistega dne je 
zagledal ukleto kačo, ki je žalostno 
spregovorila: »Ko bi se bil ti danes 
umil v bistri studenčnici, bi me bil 
rešil in smel bi seči v polne rjuhe 
cekinov in zajeti kolikor bi hotel. 

www.medvode.si
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Mengeš

 Nastanek Mengša 

V	času	bojev	med	staro	in	novo	
vero	je	poganskemu	vojvodi	
Mengu	z	redkimi	preživelimi	borci	
uspelo	zbežati	z	bojišča.	

V globokem gozdu so našli skalnat 
grič in se odločili, da bodo na njem 
zgradili varno gradišče. V skalni 
duplini pod gričem so našli dva 
puščavnika. V svojem sovraštvu 
do kristjanov ju je Mengo prisilil, 
da sta nosila težke kamne ob 
gradnji njegove utrdbe. Po koncu 
gradnje pa ju je vrgel v ječo. Če 
jima njun ječar ne bi skrivaj nosil 

hrane, bi umrla od lakote. Čez čas 
je ječar postal kristjan, jetnikoma 
je pomagal pobegniti in tudi 
sam je pobegnil z njima v strahu 
pred Mengom, ki je postajal vse 
bolj okruten. Iz svojega gradišča 
je nadzoroval cesto, napadal 
popotnike, jih ropal in pobijal.

Nekega dne pa se je Mengo 
med lovom izgubil v gozdu. 
Napadla sta ga dva merjasca in 
ga težko ranila. Iz omedlevice se 
je prebudil v skalni votlini ter pred 
seboj zagledal oba puščavnika in 

Na gradišču 
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 Mengeš – 
 »glasbeno mesto« 

Mengeš	je	kraj,	znan	po	glasbenih	
instrumentih,	ki	so	jih	izdelovali	in	
jih	še	vedno	izdelujejo	sloviti	men-
geški	glasbilarji.	Znani	so	predvsem	
po	harmonikah,	kitarah	in	violinah.	
Mengeš	se	je	proslavil	še	z	eno	
obliko	glasbe	–	s	pritrkovanjem.	
Glasba	zvonov	–	pritrkovanje	je	
nenavadna	ljudska	glasba,	ki	je	
poznana	v	Sloveniji	že	več	kot	
šeststo	let.	Glas	enega	zvona	se	
po	strogo	določenem	zaporedju	
zlije	v	enotno,	veličastno	melodijo	
zvonov	s	sosednjih	cerkva.	

www.menges.si

njunega nekdanjega ječarja. Bil je 
prepričan, da mu je odbila zadnja 
ura, toda zmotil se je. Vsi trije 
možje so ga skrbno negovali. Ko 
je ozdravel, je Mengo sprejel krst 
in tudi svoje tovariše je nagovoril, 
da so postali kristjani. Da bi Mengo 
popravil krivice, ki jih je storil, je 
dal pod gričem, na katerem je 
stalo njegovo gradišče, sezidati 
zavetišče za popotnike. Pod 
Mengovim gričem, ki danes nosi 
ime Gobavica, je počasi začelo 
rasti naselje – MENGEŠ.

Vaški godec
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Trzin

 Trzinski velikani – ajdi 
 v Ajdovskem kevdru 

Velikani – ajdi, ki so v davnih dneh 
živeli v naši deželi in gradili gore, 
so imeli svoje bivališče tudi v bližini 
Trzina, v hribu Onger, v jami, ki 
danes nosi ime Ajdovski kevder. 
Dobrosrčne ajdovske deklice so 
kmetom vpile: »Kmet, orji in sej, da 
bo polje obrodilo!«
Menda so te dobre ajdovske deklice 
pomagale tudi zidarjem, ki so gradili 
mengeško cerkev. V predpasniku so 
jim prinašale kamenje.

Trzinka v narodni noši

 Narodne noše  

Trzin	in	kraji	okrog	Trzina	še	danes	
vztrajno	ohranjajo	skrb	za	narodno	
nošo.	Doma	narejena	obleka	je	bila	
nekdaj	za	dekle	velik	ponos,	saj	-	
Le tisto dekle kaj velja,
ki obleko vso domačo ima…	
poje	pesem.	Delo	od	sejanja	lanu	
do	obleke	je	trajalo	najmanj	tri	leta.	
Lan	je	bilo	treba	sejati,	puliti,	teriti,	
česati,	presti,	tkati,	beliti	…	
Lan je lan, z njim je dela leto in dan.



��www.trzin.si

 Trzinski rokovnjači  

Rokovnjači	so	bili	ubežniki,	ki	
so	pred	avstrijskimi	vojaškimi	
nabori	bežali	v	domače	gozdove.	
Vojaška	obveznost	je	bila	sprva	
dosmrtna,	v	prvi	polovici	��.	
stoletja	pa	so	jo	dunajski	cesarji	
postopoma	skrajševali,	prav	
zaradi	težav	z	rokovnjači,	ki	so	
bili	dobro	organizirani	in	so	imeli	
svoja	skrivališča	v	težko	dostopnih	
gozdovih.	Trdo	in	težko	življenje	jih	
je	naredilo	spretne	in	iznajdljive.	
Čebulov Gašper se je peljal z 
vozom proti Ljubljani. Na Dobravi 
je prisedel na njegov voz lepo 
oblečen moški in rekel Gašperju: 
»Če te kdo vpraša, kdo si, mu reci, 
da si moj sin!« 
Ko sta prišla čez savski most in 
mimo orožnikov, je neznanec 
zavriskal in ukazal Gašperju, da 
ustavi konja in nastavi klobuk. 
Nasul mu je denar v klobuk in 
dejal: 
»Če te kdo vpraša, kje si denar 
dobil, mu povej, da ti ga je dal 
Dimež.«
Dimež se je nato preoblekel v frak, 
si dal na glavo cilinder in odšel po 
svoji poti. Bil je eden najslavnejših 
rokovnjačev. Pojavljal se je zdaj 
tu, zdaj tam, enkrat oblečen 

gosposko, drugič kot ženska, 
tretjič spet drugače. Ljudje so se 
ga bali, a bil je eden tistih, ki so 
dajali revnim in jemali bogatim.	

Beg pred rokovnjači
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Domžale

 Slamnikarstvo 

Pisatelj	Janko	Kersnik	je	z	zapisom	
ljudske	pripovedi	ohranil	eno	od	
razlag	o	začetku	domžalskega	
slamnikarstva:
Nekega dne je v Domžale prispel 
neki capin iz Laškega in pri Mačku 
prosil za prenočišče. Gospodar ni 
hotel sprejeti razcapanega tujca, 
vendar je na prošnjo svojega 
malega sinčka popustil. Berač je 
dobil večerjo in prostor v hlevu. 
Naslednje jutro je otrok prišel k 
beraču v hlev. »Plačati ti ne morem 
tega, kar si storil zame,« je berač 
dejal dečku, »toda nekaj te bom 

naučil!« Capin je vzel nekaj bilk 
slame in pokazal domačemu 
fantiču, kako se iz njih splete kita. 
Ves dan sta pletla in do večera 
sta imela že toliko spletenih kit, 
da je berač iz njih sešil klobuk. Ko 
je odhajal iz hiše, je dal slamnati 
klobuk dečku in mu rekel: »To ti 
zapustim, tebi in tvoji hiši. To bodi 
plačilo in blagoslov!«
Mnogo let pozneje je na mestu 
dečkove kmečke hiše stala tovarna 
klobukov, njen lastnik pa je bil 
potomec tega prijaznega fantiča. 

Pletica slamnatih kit 
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 Grad Krumperk in vitez  
 Adam Ravbar 

V	okolici	Domžal	je	kar	nekaj	
gradov.	Med	njimi	je	tudi	
Krumperk,	grad	slavnega	viteza	
Adama	Ravbarja,	ki	je	skupaj	z	
Andrejem	Turjaškim	in	pogumnimi	
kranjskimi	brambovci	bistveno	
prispeval	k	zmagi	nad	Turki	pri	
Sisku	leta	�5��.	Ta	zmaga	je	
zajezila	prodor	Turkov	v	našo	
deželo	in	naprej	v	Evropo.	Naše	
ljudstvo	je	viteza	Ravbarja	
nagradilo	s	pripovedno	ljudsko	
pesmijo:	
Ravbar si vojakov zbere, 
dol pod Sisek z njimi dere,
tolk je Turkov na terišču, 
kolkor mravelj na mravljišču.
»Turka bomo pozobali,
kakor da bi češnje brali.«
To se tudi je zgodilo.
Tako so v Turka se zagnali, 
da so vsega posabljali.

www.domzale.si

Domžalski	slamniki	so	cela	tri	
stoletja	preživljali	Domžale	in	
okolico.	V	tem	času	v	teh	krajih	
skoraj	ni	bilo	družine,	ki	ne	bi	
bila	tako	ali	drugače	povezana	s	
slamnikarstvom.	

Domžalski	slamniki	so	bili	tedaj	
vodilni	modni	izdelki	najvišje	
evropske	kakovosti.	Da	je	bilo	
to	res,	potrjuje	drobna	prigoda	
domžalskega	inženirja	Rudolfa	
Petza.	
Petz je želel dobiti imeniten 
slamnik, zato se je leta 1912 na poti 
iz Londona ustavil v Parizu. V veliki 
pariški trgovini je izbiral slamnike, 
a izbirčnemu kupcu noben slamnik 
ni bil dovolj dober. Na koncu je 
prodajalka postavila predenj svoj 
zadnji adut. Ko mu tudi ta ni bil 
všeč, je vsa ogorčena in užaljena 
vzkipela: »Kaj, tudi ta slamnik 
vam ne ugaja? To je vendar pravi 
domžalski slamnik!« 
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Lukovica

 Lukovica – postaja ob  
 starodavni poti 

Mimo	Lukovice	so	v	davnih	dneh	
hrumele	čete	Rimljanov,	Hunov,	
Obrov,	Turkov,	Francozov	…	Pri	
Lukovici	se	dolina	zoži	v	Črni	
graben,	ki	je	dobil	zloglasni	
prizvok	zaradi	roparskih	napadov.	
V	habsburških	in	napoleonskih	
časih	so	bile	v	Lukovici	pomembne	
poštna	postaja,	mitnica	in	gostilne	
s	hlevi	za	furmanske	konje.	Od	tu	
ni	daleč	do	Trojan,	kjer	je	potekala	
meja	med	Kranjsko	in	Štajersko,	v	
napoleonskih	časih	pa	meja	med	
Ilirskimi	provincami	in	Avstrijo.	

Grb Lukovice

Grad Gamberk (Gallenberg)



��www.lukovica.si

Trojane	so	najvišja	točka	na	tej	
prastari	poti,	zato	so	na	strmini	
trojanskega	klanca	imeli	hude	
težave	ljudje	in	konji,	posebej	v	
zimskem	času,	in	so	bili	lahka	tarča	
roparjev,	ki	so	v	okoliških	gozdovih	
čakali	na	plen.	Najhujši	roparji	
so	bili	roparski	vitezi,	saj	so	bili	
dobro	oboroženi	in	so	imeli	varno	
zatočišče	v	svojih	gradovih.	

 Roparski vitezi v gradu  
 Gamberk 

Pod ruševinami gradu Gamberk 
(Gallenberk, Galenberk) so menda 
še danes skriti naropani zakladi 
roparskih vitezov, ki so živeli v tem 
gradu. Ne le od ropanja popotnikov, 
tudi od trdega dela svojih tlačanov 
so bogateli gospodje Galenberški. 
Ko so zidali grad, so bili njihovi 
valpti in biriči tako kruti, da so 
kmetje od prenašanja skal dobili 
kožo na plečih tako trdo, kot je 
volovska. Od tod je nastal ljudski 
rek, da mora »tlačan graščaku 
delati tlako toliko časa, dokler ne 
nese volovske kože domov«. Tudi 
živina je tlačanom poginjala ob 
takih naporih in je zato marsikateri 
tlačan prinesel domov kožo 
poginulega vola. 

 Lukovški rokovnjači   

Črni	graben	je	bil	nevaren	
predvsem	v	časih	rokovnjačev.	
Ko	je	cesar	Jožef	II.	uzakonil	
dosmrtno	vojaščino	za	vse	fante,	
ki	niso	imeli	grunta	ali	obrti,	so	za	
nabornike	postali	domači	gozdovi	
edino	pribežališče,	če	niso	hoteli	
preživeti	svojega	življenja	v	bojih	
za	dunajskega	cesarja.	Stotine	
ljudskih	pripovedi	je	ohranilo	
spomin	na	rokovnjače.	
Graščaku z gradu Kolovec so 
rokovnjači vnaprej povedali, kdaj in 
kje mu bodo ukradli konja, pa tega 
ni mogel preprečiti.
Nekega dne so pri Št. Ožboltu 
napadli Francoze, ki so prevažali 
blagajno, polno denarja. S tremi 
pari volov so to blagajno odpeljali 
– kdo ve kam. 

Spomin	na	rokovnjaško	dobo	je	
Lukovica	ohranila	v	svojem	grbu,	
v	katerem	rokovnjač	stoji	na	»špic	
kolesu«	–	simbolu	prometa,	ki	
je	od	pradavnine	potekal	mimo	
Lukovice.	
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Moravče

Tkalec

 Moravški rokodelci    

Moravška	dolina	je	znana	po	
raznovrstnih	rokodelcih.	Moravčani	
so	še	danes	mojstri	prav	v	vsem	–		
v	izdelkih	iz	lesa,	gline,	železa,	lanu,	
volne,	stekla	…		
Kljub	modernosti	današnjega	
časa	Moravčani	ohranjajo	stare	
obrti:	kamnoseštvo,	kovaštvo,	

kolarstvo,	tkalstvo	in	druge.	Tkalci	
so	nekdaj	tkali	na	tkalnem	stroju,	
ki	je	umetelen	izdelek	ljudskega	
tehničnega	genija.	Ta	stroj	je	imel	
tako	veliko	število	sestavnih	delov,	
da	je	to	nekega	dne	prestrašilo	
celo	peklenščke	v	peklu.	O	tem	
nam	poroča	stara	ljudska	šala:
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 Limbarska gora v  
 turških časih

Cerkev na Limbarski gori je bila 
nekoč pomembna romarska pot 
k svetemu Valentinu, priprošnjiku 
ob raznih boleznih. V turških 
časih pa je cerkev postala 
tabor, v katerega so se zatekali 
vaščani okoliških vasi. Cerkev so 
obložili s smrekovimi vejami in 
jo tako skrili pred napadalci. Ker 
pa je Limbarska gora na daleč 
vidna gora, je bila vklopljena v 
»obveščevalno verigo grmad«. 
Ob prihodu Turkov je zato tudi 
na Limbarski gori gorela grmada, 
vendar na severni strani gore, zato 
Turki tega ognja niso videli, videli 
so ga le s Kamniških planin.

www.moravce.si

Neki tkalec niti na drugi svet ni 
želel oditi brez svojega tkalnega 
stroja. Prišel je pred vrata pekla in 
privlekel s seboj tkalni stroj, a ker 
so bila vrata pekla preozka za tako 
velik stroj, ga je začel razstavljati 
in ga po delih nositi v pekel. 
Delov stroja je bilo toliko, da so 
peklenščki postajali vse bolj živčni. 
Na njihovo vprašanje, koliko časa bo 
še trajalo njegovo prenašanje stroja, 
je tkalec začel naštevati imena delov 
stroja, ki jih bo moral še prenesti. 
Ko so to slišali, so peklenščki tkalca 
nagnali iz pekla in vsem tkalcem 
prepovedali vstop vanj.

Turki
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Dol pri Ljubljani

 Sotočje treh rek 

Dol	pri	Ljubljani	je	kraj,	kjer	se	
stekajo	tri	reke,	od	katerih	vsaka	
pripoveduje	zgodbo,	ki	jo	je	v	
davnih	dneh	doživela	na	svoji	poti	
do	sotočja.
Sava s svojo pripovedjo seže v davne 
dni, ko se je s svojima sestrama, 
Dravo in Sočo, dogovorila, da bodo 
prihodnje jutro tekmovale, katera od 
njih bo prva pritekla v morje. Sredi 
noči je Drava tiho zavalovala na 
pot. Ko se je Sava prebudila, je vsa 
razburjena skočila pokonci in zdrvela 
v isto smer kot Drava. Užaljena Soča, 
ki sta jo sestri ukanili, pa je kar preko 

gora planila proti najbližjemu morju. 
Tako je ostalo do danes. Drava tiho 
vali svoje valove, Sava v hitrem teku 
drvi za njo, obe sta namenjeni v Črno 
morje, Soča pa se skokovito suče 
proti Jadranu.
Ljubljanica je skrivnostna reka, 
reka s sedmimi imeni, Ljubljanica 
je njeno sedmo in zadnje. Na poti 
skozi Cerkniško jezero, kadar v 
jezeru ni vode in tam raste trava, 
reka ponavlja zgodbo o nesrečnem 
vitezu s Šteberškega gradu, ki je 
po tej travi skrivoma hodil v vas 
k lepi hčeri karlovškega grofa. 

Reka
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Kadar pa je jezero polno vode, 
se ponovi zgodba o njegovih 
skrivnih veslanjih k dragi deklici. Ti 
obiski so trajali do tiste nesrečne 
noči, ko je eden od neuspešnih 
snubcev mlade Karlovčanke 
postavil lučko na nevaren kraj nad 
požiralnik Karlovico. Mladi vitez, 
ki je veslal v smer proti lučki, se 
nikdar ni vrnil s te nočne poti. Ko 
je njegova nevesta zvedela, kaj se 
je zgodilo njenemu dragemu, je 
skočila k njemu v jezero. Jezero 
ju je združilo, kot je napovedal 
dobri cerkniški povodni mož, ki je 
poskušal pomagati, da bi mlada 
ljubezen premagala staro sovraštvo 
med šteberškim in karlovškim 
graščakom. Ni mu uspelo. 
Tudi Kamniška Bistrica ima svojo 
zgodbo, saj je ob njenem izviru 
nekoč bilo gnezdo strašnega zmaja. 
Premagal ga je Vrtomir, junak, ki je 
pred tem premagal že hudobnega 
graščaka na kamniškem Starem 
gradu. S pomočjo čarobnega 
prstana, ki mu ga je dal duh 
njegovega očeta, in ob nasvetih, ki 
jih je dobil od puščavnika v dolini 
Kamniške Bistrice, se je Vrtomir 
spustil v boj s strašnim zmajem in 
ga premagal. 

 Zagorica	

V	bližini	sotočja	treh	rek	leži	vas	
Zagorica	pri	Dolskem.	V	tej	vasi	se	
je	leta	��5�	v	revni	bajti	rodil	Vehov	
Jurček,	pastirček,	ki	je	zrasel	v	Jurija	
Vego,	enega	največjih	matematikov	
vseh	časov.	V	svetovno	zgodovino	
znanosti	se	je	vpisal	z	logaritmi,	ki	so	
bili	dvesto	let	temeljna	matematična	
knjiga	-	vse	do	prihoda	računalnikov.	
Ponujal	je	cekin	za	vsako	napako,	
ki	bi	jo	kdo	našel	v	njegovih	
logaritmovnikih.	Nobenega	cekina	
ni	plačal!	Njegova	življenjska	pot	je	
iz	ljubljanskih	šol	vodila	na	Dunaj,	
kjer	je	dosegel	najvišje	vojaške	in	
znanstvene	časti,	le	sreče	ni	našel.	
Baron,	ki	ga	je	rodila	kmečka	mati,	je	
ostal	osamljen	med	baroni,	ki	so	jih	
zibale	baronice.	
Vse	življenje	je	iskal	sebe	na	
razdalji	med	rušilnostjo	vojaka	in	
ustvarjalnostjo	znanstvenika.

Jurij Vega
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Litija

 Litija – kraj na obrežju 

Litija	je	dobila	ime	po	latinski	
besedi	litoralis	–	obrežje.	Od	
nekdaj	je	bila	Litija	pristanišče	ob	
Savi	in	vso	svojo	preteklost	je	bila	
tesno	povezana	s	Savo.	Sava	je	
Litiji	in	njeni	okolici	dajala	kruh,	
a	ne	le	čolnarjem,	splavarjem,	
brodarjem,	ribičem,	mlinarjem	
in	žagarjem,	s	prometom	po	
reki	je	bila	povezana	še	vrsta	
del	–	popravljanje	čolnov,	
izdelava	vlečnih	vrvi,	kovaštvo	
za	podkovanje	konj,	kolarstvo	in	
mizarstvo	za	izdelavo	furmanskih	
voz,	konjereja,	sedlarstvo,	
krčmarstvo	in	še	marsikaj.	

V pristanišču so delali tudi fakini, 
ki so raztovarjali ladijske tovore, 
vlačugarji pa so z vrvmi vlačili ladje 
proti toku. Ljudje, ki so opravljati 
te in podobne poklice ter so bili 

na delu daleč od doma, so si dajali 
v eno uho zlat uhan. Ta uhan je 
bil namenjen za plačilo tistemu, 
ki bi poskrbel za pokop v žegnani 
zemlji, če bi nosilca uhana doletela 
smrt v oddaljenem kraju.

Ko	je	v	današnjem	času	občina	
Litija	oblikovala	svoj	grb,	je	vanj	
vrisala	spomin	na	svojo	preteklost	
ob	Savi.	Poleg	Save	in	čolna	pa	je	
v	litijskem	grbu	tudi	vaška	situla	–		
slovita	železnodobna	umetnina,	
najdena	v	Vačah	pri	Litiji.

Grb občine Litija 
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 Vače in vaška situla 

V	mirni	zeleni	pokrajini	sredi	
valovitih	zasavskih	gričev	imajo	
Vače	razburkano	preteklost	in	
razburljivo	lego.	Ob	koncu	vasi	
je	kamnita	stena,	razjedena	od	
vetrov,	soli	in	valov	morja,	ki	je	pred	
milijoni	leti	butalo	ob	to	steno.	Še	
danes	so	v	njej	vidne	luknjice,	kjer	
je	bilo	v	davnih	dneh	množično	
domovanje	školjk.	Prastaro	morje	
je	odteklo	in	utihnilo	je	njegovo	
valovanje.	Ugasnil	je	tudi	žar	

www.litija.si

Vaška situla

fužin,	v	katerih	so	500	let	pred	
našim	štetjem	topili	železno	rudo,	
in	utihnil	je	zvok	kovaških	kladiv	
noriških	mojstrov.	Zarasle	so	se	tudi	
jame,	ki	so	jih	izkopali	strokovnjaki	
in	tudi	tihotapski	iskalci	zakladov.	
V	okolici	Vač	so	odkrili	številne	
sledove	iz	železne	dobe,	med	njimi	
je	tudi	slovita	vaška	situla,	bronasto	
vedro,	v	katero	je	neznani	mojster	s	
kladivom	vklesal	podobo	življenja	v	
tistih	davnih	dneh.	
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Šmartno pri Litiji

 Šmartno in sveti Martin 

Farni	patron	Šmartna	je	sveti	
Martin	–	Šent	Martin	–	Šmartin.	
Svetnik	Martin	je	priljubljen	
ljudski	zavetnik	revežev,	vojakov	
in	pastirjev.	Na	občinskem	grbu	
Šmartna	je	naslikan	v	svoji	
najpogostejši	podobi	–	ko	z	
mečem	reže	svoj	vojaški	plašč,	da	
bi	ga	polovico	lahko	dal	beraču.

Življenje	tega	svetnika	opisujejo	
številne	legende.	
Martin je bil doma na Ogrskem. Bil 
je vojak, a bil je nadvse dobrosrčen 
in zelo skromen. Ko je zvedel, da 
ga želijo imenovati za škofa, se je 
skril med gosi v gosjak, a goske 
so ga z gaganjem izdale. Na 
številnih slikah je zato sveti Martin 
upodobljen z gosko. Goska je tudi 
stara obredna jed na Martinov 
praznik – martinovo (11. november).

Martinovo	je	velik	ljudski	praznik,	
saj	svet Martin iz mošta nardi 
vin.	To	je	tudi	čas,	ko	so	poljski	
pridelki	pod	streho,	vino	v	sodih,	
paša	zaključena	–	čas	za	veselo	
praznovanje.

 Vodnjak pred cerkvijo 
 v Šmartnu  

Sredi	Šmartna	pred	cerkvijo	je	
nekdaj	stal	vodnjak.	To	vodo	so	
za	kuhanje	in	pranje	uporabljale	
vse	šmarske	gospodinje.	Dekleta	
in	žene	so	vodo	nosile	v	lesenih	
škafih	na	glavi.	Na	vodnjak	je	bil	
z	vrvico	pritrjen	lonček,	da	so	se	
odžejali	mimoidoči	popotniki	in	
šolarji.

Grb občine Šmartno pri Litiji 



��

Grad Bogenšperk

 Ljudske pesmi iz  
 Šmartna pri Litiji

Šmarčani	so	vedno	radi	prepevali	
in	radi	so	tudi	»kovali«	pesmi.	
Besedila	šaljivih	in	nagajivih	pesmi	
so	mnogokrat	kar	sproti	pesnili.

Poglejte čevljarja, kako živi, 
s kopiti po hišah se zlahka redi. 
Pa šilo ubada, zabija žeblje, 
pa norce uganja, da smeje se vse. 
Nazadnje pobere kopita pa gre, 
na voglu poskoči, zavriska – »Juhe!«

Nedaleč od ceste pa studenček kipi, 
po polj se razvija in ribce redi. 
Ta bistri studenček solatko redi, 
vsa litijska gospoda po njej hrepeni.

www.smartno-litija.si

 Grad Bogenšperk

V	bližini	Šmartna,	v	gradu	
Bogenšperk,	se	je	rodila	znamenita	
knjižna	zbirka	–	Slava	vojvodine	
Kranjske.	V	teh	knjigah	je	učeni	
baron	Valvasor	objavil	enkraten	
opis	naše	dežele	in	našega	ljudstva	
v	��.	stoletju.	Prepotoval	je	našo	
deželo,	njena	mesta	in	vasi,	jezdil	
po	nevarnih	gozdovih	in	se	spuščal	
tudi	v	podzemne	jame.	V	izdajo	
svojih	knjig	je	vložil	vse	svoje	
premoženje,	prodati	je	moral	tudi	
grad	Bogenšperk.
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Ivančna Gorica

Ivančna	Gorica	je	dobila	ime	po	
Ivanki,	prijateljici	kneginje	Viride	
Visconti,	ki	je	v	�5.	stoletju	živela	
na	Pristavi	blizu	današnje	Stične.

 Višnja Gora in  
 višnjegorski polž 

Ko so se Beneški Slovenci 
bojevali z Atilo, jim je prišel na 
pomoč kranjski vojvoda, ki je 
imel v svoji vojski tudi graščaka 
iz višnjegorskega Starega gradu. 
Ko so se vračali iz boja, so ob 
cesti našli smrtno ranjenega 
mladeniča. Naložili so ga na voz 
in ga pripeljali v višnjegorski grad. 
Zdravje se je mladeniču hitro 
vračalo, saj mu je z vso nežnostjo 
stregla graščakova hči. Ko je 
mladenič okreval, je povedal, da 
je sin ovdovele beneške grofice in 
da mu je oče padel v boju s Huni. 
Višnjegorski graščak je poslal sla 
k mladeničevi materi v Benetke. 
Ko je mati zvedela, da je njen sin 
živ, se je presrečna takoj odpravila 
na pot. S seboj je vzela darila 
za rešitelje svojega sina. Med 
dragocenostmi je bila tudi polževa 
lupina, posuta z dragimi kamni. 
To polževo lupino je višnjegorski 
graščak podaril višnjegorski občini. 
Držala je pol bokala, a kmalu je 
prišla v nevredne roke. Mesto je 
zato dalo izdelati drugo lupino. 
Kadar so Višnjegorci zborovali, 
se jim je zdelo imenitno, da so vsi 
zborovalci pili iz polževe lupine. 

Vojvodinja Virida
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Višnja Gora v Valvasorjevih časih 

 Samostan Stična in  
 neznana ptica	

Pobožna kneginja Virida se je 
zaobljubila, da bo sezidala samostan. 
Nekega dne se je z menihom napotila 
v gozd iskat primeren prostor za 
gradnjo. Globoko v gozdu sta prišla 
do prijaznega potočka. Nenadoma 
sta zaslišala glas neznanega ptiča: 
»Sit hic! Sit hic!« (Naj bo tu!) Kneginja 
Virida se je odločila, da bo poslušala 
glas te ptice. Samostan – naj bo tu! 
– sredi gozda, ob potoku, na kraju, 
ki ga je pokazal ptič. Ta isti ptič je 
samostanu dal tudi ime: Sit hic – Sithic 
– Sitik – Sittich – Siticina – Stična. 

www.ivancna-gorica.si

 Krka od zmaja 
 do hudiča 

Severno	od	vasi	Krka	izvira	reka	
Krka.	Star	ljudski	rek	trdi,	da	je 
Krka reka, ki teče od zmaja do 
hudiča.	Ob	izviru	Krke	so	domačini	
občasno	našli	človeške	ribice,	
ki	jih	je	ta	kraška	reka	ob	nalivih	
prinašala	iz	podzemlja.	Prepričani	
so	bili,	da	so	te	male	živalce	
zmajevi	mladički.	Hudiča	pa	je	
ljudski	spomin	našel	v	čatežu.	
Čatež	je	nekakšen	hudiček	–	napol	
kozel,	napol	človek,	bil	je	bitje,	ki	
išče	vodo.	Čatež	je	dal	ime	kraju,	
kjer	se	Krka	izliva	v	Savo.	
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Grosuplje

Turki



��

 Taborska ali 
 Županova jama 

Taborska	ali	Županova	jama	pri	
Grosupljem	je	dobila	ime	po	
županu	Josipu	Permetu,	ki	je	leta	
����	odkril	to	jamo.	Ime	Taborska	
jama	pa	ima	po	bližnjem	taboru	
Cerovo.	

 Čebele rešile Cerovo  
 in šentjurski tabor 
 pred Turki  

Nad	Taborsko	jamo	je	tabor	
Cerovo,	najbolje	ohranjeni	
protiturški	tabor	na	Slovenskem.	
Beseda	tabor	je	turškega	izvora	
in	pomeni	utrjen	kraj.	V	zgodovini	
Evrope	so	slovenski	protiturški	
tabori	edinstven	primer	kmečkih	
trdnjav.
Legenda pripoveduje, da so nekoč 
na Turke, ki so napadli tabor 
Cerovo, branilci zmetali panje s 
čebelami. Te so Turke tako opikale, 
da so še dolgo pripovedovali, kako 
hude muhe imajo na Kranjskem.

Čebele	so	rešile	tudi	branilce	
šentjurskega	tabora	v	bližini	
Grosupljega.	

www.grosuplje.si

Ko so po gorah gorele grmade 
in so kmetje v strahu bežali za 
taborske zidove, so odnašali 
s seboj le tisto, kar jim je bilo 
najnujnejše in najdražje. Čebele 
so bile našemu kmetu vedno 
prijateljice, zato jih tudi v taki hudi 
stiski, kot je bil turški napad, ni 
pozabil in jih je odnesel s seboj 
za taborski zid, če je to le bilo 
mogoče. Tudi šentjurski kmetje 
so čebele odnesli s seboj v tabor, 
ko so se njihovi vasi bližali nevarni 
jezdeci. V obupnem boju za 
taborskim zidom branilci niso 
imeli več ničesar, kar bi metali na 
napadalce. Turki bi že skoraj vdrli 
v tabor, ko so branilci začeli metati 
nanje čebelje panje. Ko so se panji 
razbijali na glavah napadalcev, so 
nanje planile razjarjene čebele. 
Prestrašeni Turki so se nekaj časa 
otepali napadalnih žuželk, nato pa 
so odvihrali, od koder so prišli.

Kmet brambovec
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Dobrepolje

Dobrepolje	ima	prijazno	ime,	
ki	govori	o	rodovitnosti	polj	v	
Dobrepoljski	dolini,	čeprav	ta	
dolina	stoji	na	jezeru	–	tako	trdi	
stara	ljudska	pripoved:	

	Dobrepoljska dolina  
 stoji na jezeru

Na zahodni strani Dobrepoljske 
doline je včasih tekel potok 
Rašica. Potlej je pa ta voda začela 
v Ponikvah teči pod zemljo in se 
zbirati pod Dobrepoljsko dolino v 
jezero. Na božjih poteh so nekdaj 
povsod molili: »Molimo še za 

Žanjica

Dobrepoljsko dolino en očenaš, 
ker samo na treh stebrih na jezeru 
stoji. Če se zdaj še en steber podre, 
pa čof, bomo vsi v vodo padli.«
Ta	ljudska	pripoved	je	povsem	v	
skladu	s	strokovnimi	raziskavami.	
Potok	Rašica	v	vasi	Ponikve	izgine	
pod	zemljo	in	se	pod	Dobrepoljsko	
dolino	zbira	v	jezero.	Resnično	
v	pripovedi	je	tudi	sporočilo	o	
molitvah	na	božjih	poteh.	Celo	na	
Brezjah	so	nekdaj	prvo	molitev	
posvetili	usodi	dobrepoljske	fare,	ki	
na jezeru stoji.
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 Graščak z gradu na  
 Gorici in bistroumni  
 kmetje

Pred davnimi časi je na Podpeškem 
hribu stal grad. Od tam se je 
lepo videlo po vsej Dobrepoljski 
dolini, samo vas Zagorica je bila 
skrita za hribčkom Gorica. Ker mu 
Zagoričani niso hoteli toliko delati, 
kot je zahteval, se je podpeški grof 
odločil, da bo dal na Gorici sezidati 
grad in imel tako Zagoričane ves 
čas pod nadzorom. Zidarji so začeli 
zidati grad, Zagoričani pa so se 
dogovorili, da bodo vsako noč 
podrli vse, kar bo čez dan sezidano. 
Tako so tudi storili. Ko je graščak 
na gradbišče postavil nočno stražo, 
so Zagoričani opolnoči k zidu 
prignali velikega črnega kozla. Ko 
je stražnik zagledal črne rogove, 
je ves prestrašen pribežal v grad 
in grofu ves pretresen povedal, da 
zid podira sam hudič. Naslednjo 
noč je šel grof sam na stražo, 
skupaj s četo stražarjev. Opolnoči 
so Zagoričani spet na zid pririnili 
črnega kozla. Vsi stražniki so se v 
hipu razbežali, tudi grof je tekel, 
kolikor je mogel, a na robu Gorice 
mu je zmanjkalo moči in obležal 
je na tleh. Zaobljubil se je, da če 

ostane živ, bo na tistem mestu dal 
sezidati znamenje, gradu na Gorici 
pa ne bo več poskušal zidati. Držal 
je obljubo in Zagoričani so imeli mir 
pred njim. 

 Dobrepoljski lipov gaj 

Ena	od	imenitnih	znamenitost	
Dobrepolja	je	lipov	gaj,	skupina	
stoletnih	lip	ob	cerkvi	svetega	
Antona	nad	Zdensko	vasjo.	
Nekatere	lipe	so	stare	tudi	več	kot	
�50	let.	Lipe	rastejo	na	razglednem	
prostoru,	ki	ga	cerkev	še	poudarja.	
Dobrepoljski	lipov	gaj	je	edinstven	
primer	oblikovanja	prostora,	
zato	je	bil	leta	���5	razglašen	za	
spomenik	oblikovane	narave.	Že	v	
Valvasorjevem	času	so	bili	v	njem	
živinski	sejmi,	od	��.	stoletja	dalje	
pa	je	tu	romarsko	središče.	

www.dobrepolje.si

Lipa - slovensko sveto drevo
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Velike Lašče

 Grad Turjak in turi

Na	hribu,	na	katerem	danes	stoji	
grad	Turjak,	je	v	rimskih	časih	stala	
trdnjava	Auricum.	Na	ruševinah	
te	trdnjave	so	se	naselili	roparski	
vitezi	in	prisilili	kmete,	ki	so	živeli	
v	okolici,	da	so	jim	zgradili	grad.	
V	tistih	časih	so	se	po	okoliških	
gozdovih	klatili	divji	voli	–	turi,	
ki	so	napadali	graditelje	gradu.	
Davni	prednik	turjaških	grofov	je	
ukazal	tlačanom,	da	so	izkopali	
globoke	jame	v	gozdu	in	jih	prekrili	
z	vejami.	V	te	pasti	so	lovili	ture	in	

Grad Turjak

Velike	Lašče	so	dobile	ime	od	
besede	laze.	Laze	pomenijo	
krčevina,	izkrčen	gozd.	Naši	dedje	
so	s	požiganjem	in	sekanjem	krčili	
gozdove,	da	so	dobili	zemljo	za	
naselja	in	polja.	Od	tu	izvira	star	
rek	–	očevina je krčevina.	Najtežji	
in	najdaljši	boji	za	očevino	so	bili	
v	turških	časih	–	trajali	so	celih	
tristo	let.	V	teh	bojih	sta	branilcem	
domovine	pomagala	le	njihov	
pogum	in	trdnost	taborskih	zidov,	
a	včasih	tudi	čudež.	
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jih	sčasoma	vse	polovili,	razen	ene	
živali,	ki	jim	je	vedno	ušla.	Grof	je	
pet	dni	in	pet	noči	zasledoval	tega	
samotarskega	tura.	Valvasor	je	
ohranil	podrobnosti	o	tem	lovu	na	
zadnjega	tura:
Leta 1267 je šel turjaški graščak 
na lov. Želel je upleniti tura. Odšel 
je daleč od svojega gradu, okoli 
katerega so bili v tistih časih 
prostrani gozdovi. Uspelo mu je, 
da je ujel turovega mladiča, vendar 
se je pri lovu nanj v gozdu izgubil. 
S turom je blodil po gozdu in se 
v obupu zaobljubil, da bo sezidal 
kapelico na čast tistemu svetniku, 
ki bo godoval na dan, ko bo našel 
pot domov. Pot iz gozda je našel 
na dan svetega Kocjana. Držal je 
besedo in dal sezidati kapelico 
svetemu Kocjanu na čast. Danes 
na tistem mestu stoji cerkev, 
posvečena svetemu Kocjanu –  
Škocjanu. Mladega tura pa je 
graščak obdržal v gradu. Lepo je 
rasel in graščak je bil nanj ponosen. 
Svojemu gradu in rodbini je dal 
ime Tur-jak. Beseda jak pomeni 
močen, tako ime Turjak pomeni: 
močni tur.

www.velike-lasce.si

 Čudež na Veliki Slevici  

V	cerkvi	na	Veliki	Slevici	se	je	v	
turških	časih	zgodil	čudež,	ki	ga	je	
Josip	Stritar	opisal	v	pesmi	Turki	
na	Slevici.		

Čez  prag na konju  prirohni,
gorje, sam turški paša,
krvavi v roki meč vihti,
zdaj bije ura vaša!
Pa -  čudo, čudovito, glej!
Konj  ne premakne se naprej,
ne gane ga ostroga,
pribita mu je noga. 
…
Plašan spusti se paša v beg,
za njim neverniki  vsi vprek.
Oteti so kristjani, 
Marija svoje brani. 

Še dandanašnji priča vam,
to zgodbo čudovito
za pragom v kamen konjsko tam
vpodobljeno kopito.
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Škofljica

 Močvirska ptica 
 v grbu Škofljice 

Škofljica	je	kraj	na	robu	
ljubljanskega	mesta	in	na	robu	
Ljubljanskega	barja.	Svojo	
navezanost	na	barje	in	na	njegovo	
edinstveno	naravno	bogastvo	
je	Škofljica	prikazala	v	grbu,	v	
katerem	je	upodobila	ogroženo	
močvirsko	ptico	–	velikega	
škurha.	Velikemu	škurhu	grozi	
izumrtje,	tako	kot	še	premnogim	
rastlinam	in	živalim	skrivnostnega	
barjanskega	sveta.	Ljubljansko	
barje	je	danes	eno	največjih,	a	tudi	
eno	zadnjih	mokrišč	v	Evropi.	

Grb občine Škofljica 

Barje
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 Kapelica pri Žegnanem  
 studencu in Francoska  
 kapelica  

Značilnost	Škofljice	in	njene	okolice	
sta	dve	zanimivi	cerkvi	in	številne	
kapelice,	saj	Škofljica	že	sama	na	
sebi	nosi	»škofovsko«	ime.	Starejši	
domačini	se	še	spominjajo	kapelice	
pri	Žegnanem	studencu,	ki	je	stala	
na	Špici	-	na	razcepu	ceste	proti	
Kočevju,	a	se	je	morala	umakniti	
novi	cesti	proti	Zagrebu.	Studenec	
ob	tej	kapelici	je	bil	prav	gotovo	
dragocen	vir	vode	in	je	zato	dobil	
žegen.	Kapelica,	ki	stoji	ob	stari	
poti	iz	Glinka	v	Šmarje,	pa	nosi	ime	
Francoska	kapelica.	V	bližini	naj	bi	
bilo	po	ustnem	izročilu	pokopanih	
nekaj	francoskih	vojakov.	Po	padcu	
Napoleona	so	francoski	vojaki	tako	
hitro	odšli	iz	naših	krajev,	da	se	še	
posloviti	niso	utegnili.	Še	danes	
zato	pravimo,	da	se	je	nekdo	po 
francosko poslovil,	kar	pomeni,	da	
je	odšel	brez	slovesa.

www.skofljica.si

Tovorniki

 Škofljica - razpotje cest 

Škofljica	je	bila	vedno	pomembno	
prometno	razpotje	–	od	tu	vodijo	
ceste	proti	Ljubljani,	Igu,	Kočevju	
in	proti	Grosuplju	ter	naprej	proti	
Zagrebu.	V	kraju	so	se	srečavale	
poti	tovornikov	in	furmanov,	ki	
so	dolga	stoletja	tovorili	blago	na	
konjih	in	vozovih.
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 Stare ižanske gradnje  

Ig	je	kraj,	ki	leži	na	prostoru,	kjer	
so	pred	petimi,	šestimi	tisočletji	
mostiščarji	gradili	svoja	bivališča	
sredi	jezera.	Kdo	ve	koliko	
ostankov	njihovega	življenja	še	
danes	skriva	skrivnostno	barje.	
Pred	nekaj	leti	je	bilo	tu	najdeno	
najstarejše	kolo	na	svetu.	

Jezero	je	odteklo,	a	barje	je	ostalo,	
zato	mnogo	barjanskih	gradenj	
še	danes	stoji	na	neke	vrste	koleh,	
na	pilotih,	zapičenih	v	mehka,	
vlažna	barjanska	tla.	Tudi	cesta,	ki	
je	tako	nenavadno	ravno	speljana	
od	Ljubljane	do	Iga,	je	bila	leta	
����	grajena	na	»butaricah«,	

naloženih	v	močvirno,	barjansko	
zemljo.	Na	Igu	pa	je	te	barjanske	
ravninske	premočrtnosti	konec.	
Mogočni	Krim	zaključuje	južni	del	
Ljubljanske	kotline	in	je	obenem	
še	nezmotljivi	ljudski	vremenski	
prerok.	Oblak na vrhu Krima 
pomeni dež in slabo vreme.	

Mostišče na Ljubljanskem barju
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 Ižanski čebelarski sejmi  

Posebnost	Iga	so	bili	čebelarski	
sejmi.	V	��.	in	��.	stoletju	je	bilo	
čebelarstvo	najpomembnejša	
gospodarska	veja	v	naši	deželi.	
Čebele	so	imele	prav	posebno	
mesto	v	življenju	starosvetne	
slovenske	vasi.	To	je	veljalo	tudi	
pri	sejemskih	pravilih.	Čebel	se	
praviloma	ni	smelo	prodajati,	
prodajno	blago	so	bili	le	med	in	
vosek	ter	izdelki	iz	njih.	Izjema	
so	bili	le	čebelarski	sejmi	na	Igu,	
vsako	leto	v	avgustu.	Tu	so	smeli	
prodajati	tudi	čebele.	Namenjeni	
pa	so	bili	ti	ižanski	sejmi	samo	
čebelarstvu.	V	tem	so	se	razlikovali	
od	vseh	drugih	sejmov,	kjer	so	
prodajali	in	kupovali	vse,	od	živine	
do	vsega,	kar	je	kdo	prinesel	na	
prodaj.	Zadnji	čebelarski	sejem	na	
Igu	je	bil	leta	��05.	Še	danes	pa	so	
slovenski	čebelarji	ponosni	na	našo	
najboljšo	vrsto	čebel,	na	slovito	
kranjsko	sivko,	ki	je	k	nam	priletela	
menda	naravnost	–	z	Noetove	
barke!
Nekega davnega dne je oče Noe 
na svojo ladjo prinesel tudi panj 
čebel. Ko so vode vesoljnega 
potopa odtekle in so rešene živali 
zapustile Noetovo barko, je na njej 
ostala le še družina čebel. Tedaj so 

bile še vse med seboj enakopravne, 
niso imele še matice. Mnogo rodov 
je zraslo in nenadoma je v panju 
postalo pretesno. Stare čebele so 
mladi rod podile z barke. Lepa, 
mlada čebela se je odločila, da bo 
vodila mladi rod v tujino. Zapela je 
in velik roj povabila na palmo blizu 
barke. Ko je zvabila z barke že 
četrti roj, je nastal vihar, ki je mlado 
matico in njene roje čebel zanesel 
prav na Kranjsko. Zato imamo 
sedaj na Kranjskem najboljše 
čebele.

www.obcina-ig.si

Noe gradi barko
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Borovnica

Borovniški viadukt 

 Borovniški viadukt 

V	svojem	grbu	je	Borovnica	
upodobila	znameniti	viadukt,	ki	je	
nekaj	desetletij	veljal	za	najdaljši	
zidani	most	v	Evropi.	Od	leta	��5�	
do	sredine	druge	svetovne	vojne	
so	po	tem	viaduktu	drveli	vlaki	
na	progi	Dunaj–Trst.	Njegovih	
��	mogočnih,	trdnih	stebrov	je	
stalo	na	lesenih	pilotih,	zapičenih	
v	mehko	barjansko	zemljo.	Kot	
spomin	na	to	čudo	tehnike	danes	
stoji	samo	še	en	sam,	osamljen,	
napol	porušen	steber.

Zadnji steber borovniškega viadukta
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 Borovničani – coklarji  

Med	značilnimi	posebnostmi	
našega	ljudskega	izročila	so	tudi	
šaljive	medkrajevne	nagajivke.	Vasi	
so	se	med	seboj	večkrat	šaljivo	
»obmetavale«	tudi	s	posmehljivimi	
vzdevki.	Tako	so	Borovničani	
postali	coklarji,	vendar	povsem	
brez	svoje	krivde.	Kriva	naj	bi	bila	
sveta	Marjeta,	zaščitnica	borovniške	
cerkve,	in	vrhniški	patron	sveti	
Pavel.	
Zaljubljeni svetnik je menda hodil 
v vas k lepi sosedi, sveti Marjeti. 
Pavlove obiske so opazili borovniški 
fantje in svetega Pavla prebunkali. 
Bežal je pred razjarjenimi fanti in pri 
tem menda izgubil coklo.
Če	pa	le	malo	pokukamo	za	
šaljivost	te	pripovedi,	najdemo	v	
njeni	vsebini	nepisana,	a	strogo	
spoštovana	pravila	fantovskega	
življenja	v	starosvetni	slovenski	vasi.	
Fantje	na	vasi	so	bili	gasilci,	svatje,	
kosci,	koledniki,	maškare,	pod	
nadzorom	pa	so	imeli	tudi	okna	
deklet	v	domači	vasi.	Če	se	je	pod	
okno	domačega	dekleta	priklatil	kak	
fant	iz	sosednje	vasi,	so	ga	fantje	
prebunkali.	Vrhniškemu	svetemu	
Pavlu,	ki	je	hodil	v	vas	k	borovniški	
sveti	Marjeti,	se	je	torej	zgodilo	isto,	
kar	bi	se	vsakemu	drugemu	fantu.

 Borovniški Pekel 

Divjih	skalnatih	sotesk,	v	katere	
le	redko	posije	sonce	in	v	katerih	
buči	razdivjana	voda,	je	v	naši	
deželi	kar	štirinajst,	ki	nosijo	ime	
Pekel.	Ljudstvo	se	je	nekdaj	balo	
takih	skritih,	temnih	sotesk.	Da	je	
v	borovniškem	Peklu	nekdaj	res	
gospodaril	hudič,	dokazuje	tudi	
Hudičev	zob	–	skalni	samotar	ob	
enem	od	slapov.	Po	razburljivi	poti	
skozi	borovniški	Pekel	se	prestrašeni	
popotnik	oddahne	šele	na	planoti,	
ki	nosi	ime	Pokojišče.	Tam	ga	lahko	
pomiri	tudi	pesem	domačinov:	
Navadno se povsod ljudje, 
pekla na vso moč boje, 
mi hodimo se vanj hladit,
klobase jest in vince pit. 	
Vendar	je	kljub	»peklenskemu«	
imenu	narava	v	borovniškem	Peklu	
pričarala	prekrasne	prizore	–	kot	
v	raju!

www.borovnica.si
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Logatec

 Ajdovski zid 

Logatec	je	v	rimski	dobi	nosil	ime	
Longaticum,	kar	pomeni	dolg.	V	
Logatcu	so	bili	dolgi,	nepregledni	
gozdovi.	Prečkal	jih	je	del	
mogočnega	zidu,	ki	so	ga	Rimljani	
zgradili	v	obrambo	pred	barbari.	
Imenovali	so	ga	Claustra	Alpi	Juliae.	
Naši	predniki	pa	so	razvaline	tega	
zidu	imenovali	ajdovski	zid	in	bili	
prepričani,	da	so	ga	zgradili	velikani	
–	ajdi.	Le	velikani	lahko	zgradijo	
tako	mogočne	kamnite	zidove,	je	
trdila	ljudska	logika!

 Logaški les 

Preko	logaških	gozdov	je	dolga	
stoletja	vodila	pot,	po	kateri	so	
furmani	prevažali	les	v	reške	in	tržaške	
ladjedelnice.	Ladijski	les	so	imenovali	
šifholc	in	poleg	njega	tovorili	tudi	
jadrovino,	ladijske	vrvi	in	še	marsikaj,	
kar	so	potrebovala	obalna	mesta.	
Ti	prevozi	so	postali	pomembni	za	
življenje	v	Logatcu	še	posebej,	ko	
je	bila	leta	���0	dograjena	cesta	z	
Dunaja	v	Trst.	Ob	cesti	so	gradili	
kovačnice,	razne	delavnice,	hleve	
in	gostilne.	
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 Logaški vahtarji  

Tako	kot	povsod	so	se	tudi	v	
Logatcu	vaščani	pod	slamnatimi	
strehami	najbolj	bali	ognja.	Zato	so	
imeli	poklicnega	nočnega	čuvaja,	
ki	je	ponoči	korakal	po	vasi	in	pazil,	
da	ne	bi	kje	zagorelo.	Vsako	uro	se	
je	oglašal	z	besedami:	

Vora bije, vahtar vpije: 
vora je deset, 
varte fantje se deklet, 
jest bom vahtal celo noč, 
z mano bo še Boh in sv. Ferjan. 
Vora je enajst, varte otroke, 
varte luč, Boh vam dej sojo pomoč …
Vora je štir: Furmani, dejte konjem 
jest, da ne bojo lačen hodil po cest … 

Nočni	čuvaj	je	imel	gasilski	rog	in	
ključe	od	cerkvenega	zvonika.	Če	
je	kje	opazil	ogenj,	je	takoj	začel	
biti	plat	zvona	–	udarjal	je	le	po	eni	
plati	zvona.	Takoj	so	pritekli	gasilci,	
zvesti	svoji	gasilski	obljubi:	
Naj bo dan ali noč – 
vedno v pomoč!

www.logatec.si

Furmani, ki so po napornih in 
težavnih vožnjah pripeljali tovor v 
Trst, so imeli tam marsikdaj težave 
s tržaškimi meščani, ki niso mogli 
poslušati cvileče muzike koles, 
ki jim je trgala ušesa. Tržaška 
občina je zaplet rešila tako, da je 
furmanom kupila kolomaz in jim 
ga dostavljala na Opčine. Pred 
vstopom v mesto so furmani s 
kolomazom namazali kolesa svojih 
voz in tako čuvali tržaška ušesa. 

Furman
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Vrhnika

 Vrhnika in argonavti 

Dolga	stoletja	je	imela	Evropa	dve	
magistralni	poti	proti	Jadranu	–	od	
Baltika	je	vodila	slovita	jantarska	
pot,	s	Črnega	morja	pa	po	rekah	
Donavi,	Savi	in	Ljubljanici.	Blizu	
izvira	Ljubljanice	sta	se	ti	dve	poti	
združili.	
Do tega kraja je nekega dne 
priplula slovita ladja Argo. Na 
krovu je nosila cvet grških junakov, 
njihovega vodjo Jazona in tudi 
hčer kolhijskega kralja in zlato 
runo, ki ga je Jazonu uspelo dobiti 
z Medejino pomočjo. Ko se je 
ladja Argo ustavila ob skalah pri 
izviru Ljubljanice, se je nenadoma 
dvignil strašen vihar, ki je grozil, da 
bo ladjo treščil ob skale. V tistem 
trenutku je Jazon s svojo trdo 
pestjo močno udaril ob navpično 
pečino. S tem udarcem mu je 
uspelo ustaviti ladjo, da je vihar ni 

raztreščil. Odtis Jazonove pesti še 
danes vidimo v Močilniku, v skali 
ob izviru Ljubljanice. V bližini izvira 
so argonavti nato poiskali primeren 
kraj, postavili tam naselje in bivali 
v njem toliko časa, da so razstavili 
svojo ladjo, jo nato po kosih 
prenesli do Jadranskega morja in 
nadaljevali pot proti Grčiji. 

Obisk	argonavtov	v	naših	krajih	
je	legendarni	dogodek,	vendar	
pot,	ki	jo	je	preplula	ladja	Argo	
od	Črnega	morja	do	Vrhnike,	je	
bila	ena	od	najpomembnejših	
evropskih	zgodovinskih	poti.	Staro	
ime	za	Vrhniko	je	bilo	Nauportus,	
kar	v	latinščini	pomeni	nosilec	ladij.	
Zgodba	o	Jazonu	in	argonavtih	
ima	torej	zgodovinsko	podlago.	
Ladja	Argo	danes	krasi	vrhniški	
mestni	grb.	

Ladja Argo v vrhniškem občinskem grbu Jazon
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 Zakleti graščak na  
 Ulovki pri Vrhniki  

V gradu na Ulaki je živel trdosrčen 
in grabežljiv grof. Nekega dne je 
na vrata njegovega gradu potrkal 
lačen in prezebel berač in prosil 
vbogajme. »Poberi se od tod!« je 
zavpil nanj graščak. »Raje vidim, 
da mi strela zažge grad in da moj 
zaklad strohni pod zemljo, kot da 
bi tebi, lenuhu, dal kos kruha.«
»Gorje ti, trinog!« je zakričal 
berač. »Ura tvoja iztekla se ti je! 
Do sodnega dne se boš kot kača 
plazil po ruševinah svojega gradu 

www.vrhnika.si

Berač in graščak

in pomnil kletev, ki si jo izrekel!« 
V tistem trenutku se je nebo nad 
Ulako prekrilo s črnimi oblaki 
in mogočno grajsko zidovje je 
zatrepetalo. Graščak in njegov 
grad sta izginila v prepadu. Danes 
ruševine gradu na Ulaki prerašča 
mah, a še vedno se tja hodi na 
sonce gret kača – v kačo zakleti 
graščak. 
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Log - Dragomer

 Imena krajev Log,  
 Dragomer, Lukovica 

Tri	vasi	–	Log,	Dragomer	in	
Lukovica,	ki	danes	sestavljajo	
občino	Log	-	Dragomer	–	so	na	
svojstven	način	povezane	z	imeni,	
s	simboliko	grba	in	s	skupnimi	
dejavnostmi.

Nad	vasjo	Lukovica	se	je	nekdaj	
dvigal	grad	Lukovec,	v	katerem	je	
v	��.	stoletju	živela	grofica,	ki	se	je	
rada	sprehajala	po	poljih	in	logih	
okrog	svojega	gradu.	Rada	je	tudi	
zahajala	v	sosednjo	vas,	ker	se	ji	je	
zdelo,	da	je	v	tej	vasi	»dragi	mir«.	
Tako	je	vas	dobila	ime	Dragomer.	
Lukovica	je	dobila	ime	po	gradu	
Lukovec,	vas	Log	pa	po	bližnjih	
širnih	logih	–	barjanskih	travnikih.	
V	grbu	so	te	tri	vasi	predstavljene	
s	tremi	kolesi	na	zeleni	barvi	

okoliških	barjanskih	logov.	V	grbu	
je	tudi	kačji	pastir	–	predstavnik	
močvirnega	barjanskega	sveta,	
a	upodobljen	je	na	rumeni	barvi	
zrelih	pšeničnih	polj,	sredi	katerih	
leže	vse	tri	sosedske	vasi.	

Grb občine Log - Dragomer 

Kozolec
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 Cerkev svetega  
 Lovrenca na Griču in  
 svetega Janeza vrh  
 Boršta 

Cerkev	svetega	Lovrenca	na	hribu	
z	imenom	Grič	privabi	k	sebi	vse	
krajane	predvsem	�0.	avgusta,	na	
dan,	ko	goduje	zavetnik	te	cerkve.	
Vaščani	okoliških	vasi	še	vedno	
spoštujejo	prastaro	šego,	ki	je	
nekdaj	veljala	v	vseh	naših	krajih.	
Godovni	dnevi	farnih	zavetnikov	so	
bili	največji	vaški	prazniki,	povezani	
so	bili	s	sejmi	in	veselicami	ter	
srečanji	in	vsesplošnim	veseljem.	
Svetniku	Lovrencu	uspeva,	da	še	
v	današnjih	modernih	časih	po	
stari	šegi	in	navadi	zbere	vaščane	
pred	cerkvijo	na	pogostitvi,	ki	jo	
z	domačimi	dobrotami	pripravijo	
domačinke.
V	bližini	na	griču	vrh	Boršta	
nad	Logom	stoji	cerkev	svetega	
Janeza.	Tudi	ta	cerkvica	je	najbolj	
obiskana	v	avgustu,	ko	je	dan	
žegnanja.	Domačini	to	nedeljo	
imenujejo	komarjeva nedelja.	

www.log-dragomer.si

Domače dobrote
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Brezovica

 Zmaj v Podpeškem  
 jezeru 

Ljubljanica,	ki	teče	po	barjanskih	
tleh,	je	zelo	pogosto	poplavljala	
polja	kmetom	v	ljubljanski	okolici	
in	mnogokrat	zalila	tudi	ljubljanske	
ulice.	
Poplave Ljubljanice je nekdaj 
povzročal zmaj, tisti zmaj, ki morda 
še danes prebiva v Podpeškem 
jezeru. Menda to jezero sega 
daleč pod zemljo. Tam leži strašen 
lintvern. Tako je velik, da ima glavo 
pod goro Svete Ane, rep pa pod 

Krimom. Kadar z njim zamahne, 
takrat Ljubljanica poplavlja 
Barjansko polje.

Zmaj	je	nevarna	in	skrivnostna	
pošast.	Zmaj	je	ptica,	ki	s	perutmi	
leta	po	nebu.	Zmaj	je	kača,	ki	
plava	po	vodi.	Zmaj	je	kuščar,	
ki	se	plazi	po	kopnem.	Zmaji	so	
nekdaj	povzročali	požare,	poplave,	
potrese	in	vse	druge	hude	nesreče,	
o	katerih	poročajo	številne	

Zmaj v Podpeškem jezeru
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 Zakleta grofica v  
 Preserju  

Na mestu sedanje cerkve svetega 
Jožefa v Preserju je menda 
prvotno stal grad, v katerem je 
živela hudobna grofica. Nekega 
dne je v grad prišel berač in 
prosil kruha. Ohola grofica ga je 
grobo nagnala izpred grajskega 
praga. Berač je dvignil roko proti 
nebu in preklel grad in grajsko 
gospo. V tistem trenutku se je 
spremenila v kačo. Še danes se ta 
zakleta grofica kot kača plazi po 
votlinah pod zidom cerkve, ki je 
zrasla iz ruševin njenega gradu. 
Še danes čuva zakopane zaklade 
in se pokori za svojo krutost in 
pohlep. Včasih se prikaže izpod 
cerkvenega zidovja. 
Pod cerkvijo in v njeni bližini je več 
votlin. V njih so se skrivali Preserci 
v času turških napadov. Menda so 
v teh nevarnih časih celo izkopali 
podzemski hodnik iz cerkve 
svetega Jožefa v vas Preserje. 

www.brezovica.si

ljudske	pripovedi.	Vendar	je	
Ljubljančanom	kljub	vsemu	uspelo	
vsaj	delno	ukrotiti	podpeškega	
zmaja.	Zgradili	so	Gruberjev	
prekop	in	s	tem	zelo	zmanjšali	
nevarnost	poplav	Ljubljanice.	

Ljubljanica
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Horjul

 Vrzdenc 

Vas	Vrzdenc	je	nastala	nad	
studencem	in	je	vsa	obkrožena	s	
studenci	ter	leži	ob	potoku,	ki	ga	
domačini	imenujejo	Velika	voda,	
čeprav	uradno	nosi	ime	Šujica.	
V	vasi	je	domačija	z	imenom	
Železnik,	kjer	imajo	črno	kuhinjo.	
Črna	kuhinja	je	pojem	starosvetne	
slovenske	domačije.	Odprto	
kamnito	ognjišče,	sajast	strop,	
lesen	sklednik	in	klopi	okrog	
ognjišča	–	vse	to	je	družilo	družino	
ob	odprtem	živem	ognju	in	v	
upanju,	da	ima	hišna	mati	polento	
v	kotlu	nad	ognjiščem.

Odprto ognjišče

Rimski	osvajalci	so	ne	le	z	vojaško	
silo,	ampak	tudi	z	rimskimi	imeni	
hoteli	zaznamovati	osvojene	
dežele.	Julij	Cezar	je	našim	najvišjim	
goram	dal	ime	Julijske	Alpe.	Morda	
je	svoje	ime	pustil	tudi	v	imenu	
kraja	Horjul.	Morda	je	ime	nastalo	iz	
»Hora	Julianus	–	Julijeva	ura	ali	pa	
morda	iz	Forum	Julianum	–	Julijev	
vrt.	Če	je	bil	Julij	Cezar	res	kdaj	v	
teh	krajih,	potem	si	je	v	teh	lepih	
krajih	izbral	–	lep	vrt.
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 Zaklad na Lesnem Brdu 

Nad vasjo Lesno Brdo je v davnih 
dneh stal grad viteza Andreja 
Baumkircherja, prijatelja slovitega 
Erazma Predjamskega. Zaradi 
prijatelja Andreja se je nesrečni 
Erazem zapletel v dvoboj, ki je imel 
zanj usodne posledice. 
Grad Andreja Baumkircherja na 
Lesnem Brdu je bil v Erazmovih 
časih, v 15. stoletju, mogočen grad, 
a zob časa ga je povsem izbrisal. 
Prostor, kjer je verjetno stal, danes 
označujeta le kupček skal in 
manjša votlina. Domačini ta kraj 
sredi gozda imenujejo »Na skalah«. 
Pred prvo svetovno vojno sta se 
nekega dne v Lesno Brdo s kočijo 
pripeljala dva Ljubljančana. Vaške 
otroke sta vprašala, kje je kraj s 
skalami in votlino. Otroci so hitro 
uganili, da bi neznanca rada prišla 
»Na skale«. Urno so jima pokazali 
ta kraj. Ljubljančana sta nekaj 
časa grebljala po votlini, nato pa 
izkopala sodček, poln rumenih 
zlatnikov. Nekaj malega sta dala 
otrokom, nato pa sedla v kočijo in 
izginila. 

www.horjul.si

Izkopani zaklad 
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Dobrova - Polhov Gradec

 Polhograjski čebelarji 
 in podobarji  

Čebelarstvo	ima	v	Polhovem	
Gradcu	stoletja	dolgo	tradicijo,	v	
prejšnjih	časih	pa	so	po	naših	krajih	
sloveli	tudi	polhograjski	podobarji	–		
risarji	na	panjske	končnice.	Na	
čebelnjakih	so	ustvarjali	umetnine,	
ki	so	na	svetu	edinstvena	oblika	
ljudske	likovne	umetnosti.

Čebelnjak

 Polhov Gradec in polhi 

Izkopanine	dokazujejo,	da	so	v	
tem	kraju	že	Kelti	in	Rimljani	imeli	
naselje,	ki	so	ga	naši	slovanski	
predniki	imenovali	gradišče	–		
gradec.	Kako	pa	je	Gradec	postal	
Polhov	Gradec,	nam	je	pojasnil	
Valvasor:	Ta grad se je nekdaj 
imenoval Gradec. Neko jesen je 
tod mimo potoval neki škof, ki ga 
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 Gradišče pri Dobrovi in  
 zakleta grofica 

Na Gradišču nad Razori pri 
Dobrovi je v davnih dneh stal 
mogočen grad, v katerem je živela 
ohola in silno bogata grofica. 
Nekega dne se je ošabno ozrla 
v dolino, kjer se je sredi vasi 
belila romarska Marijina cerkev 
in vzkliknila: »Glej, Mati božja 
dobrovska, jaz sem bogatejša 
in mogočnejša kot ti!« V tistem 
trenutku se je zamajala zemlja, 
v grad je treščila ognjena strela, 
a prevzetnico in njene zlatnike 
je pogoltnila zemlja. Minevala so 
stoletja in na travi med ruševinami 
gradu je pastirček pasel živino. 
Nenadoma je pred seboj zagledal 
kup bleščečih zlatnikov. Ko je 
stegnil roko proti njim, je stopila 
predenj lepa, bogato oblečena 
ženska, v naslednjem trenutku 
pa se je pred osuplim pastircem 
odprla zemlja. Iz globine je zaslišal 
le še žalosten, očitajoč glas: »Če 
bi si ti danes umil obraz, bi se 
jaz lahko znebila tega zlatega 
zaklada in našla bi mir. Tako pa 
še tisoč let …« Glas je utihnil in na 
skalovju ni bilo več ne zlatnikov ne 
skrivnostne ženske.

je tema prisilila, da je prenočil v 
gozdu. V tistem letnem času so 
se mu pridružili polhi, ki so ponoči 
lazili po sedlu in konjski opremi ter 
mu jo povsem zgrizli in uničili. Ko 
se je zdanilo, je škof odkril nastalo 
škodo in nadvse glasno zaklical: 
»Tu je pač polhov gradec!« In to 
ime se je trdno prijelo in ostalo 
povezano s tem gradom. 

Polhi
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LJUBLJANA, Ljubljanski povodni mož (J. V. Valvasor)

KAMNIK, Veronika – poganska deklica (Janez Trdina)
Veronika – grofica (Anton Medved in Ljudevit Stiasny)

KOMENDA, Torka – kvatrna baba v Komendi (Jakob Kelemina)
Konjska procesija (Le predi, dekle, predi, OŠ Komenda, letnik XIII)

VODICE, Šmarna gora in velikan Hrust (Jakob Kelemina)
Šmarna gora v turških časih (Rado Radešček in Manca Komanova)

MEDVODE, Smledniška legenda (Rajko Ložar)
Smledniški grad (Rudolf Badjura in Turistično društvo Smlednik)
Jetrbenk in plemiči Hertenbenški (Rado Radešček in Turistično društvo Žlebe)

MENGEŠ, Nastanek Mengša (Janez Trdina)
Mengeš – »glasbeno mesto« (Marija Jagodic)

TRZIN, Trzinski velikani ajdi v Ajdovskem kevdru (Stane Stražar)
Trzinski rokovnjači (Stane Stražar)

DOMŽALE, Slamnikarstvo (Matjaž Brojan)
Grad Krumperk (Adam Ravbar, Slovenske balade in romance) 

LUKOVICA, Roparski vitezi v gradu Gamberk (Satler in Stele)
Lukovški rokovnjači (Stane Stražar, Črni Graben)

MORAVČE, Limbarska gora (Rado Radešček in Društvo rokodelcev moravške doline)

DOL	PRI	LJUBLJANI, Sava: Tri sestre (Jakob Kelemina)
Ljubljanica: Cerkniški povodni mož (Jakob Kelemina)
Kamniška Bistrica: (Andrej Pogačar, Vrtomirov prstan)

LITIJA, Litija (Ivan Godec) 

ŠMARTNO	PRI	LITIJI, Sveti Martin (Niko Kuret)
Vodnjak pred cerkvijo, Ljudske pesmi (Ida Dolšak)

IVANČNA	GORICA, Višnja Gora (Gasilsko društvo Višnje Gore ob 450. letnici)
Samostan Stična (Jože Gregorčič)

GROSUPLJE, Taborska ali Županova jama (Čudežni svet brez sonca)
Čebele rešile Cerovo in šentjurski tabor pred Turki (Rudolf Badjura)

DOBREPOLJE, Dobrepoljska dolina stoji na jezeru in Graščak z gradu na Gorici (Branka Lazar) 
Dobrepoljski lipov gaj (pripoved - Knjižnica Dobrepolje)

VELIKE	LAŠČE, Grad Turjak in turi (Lojze Zupanc, Turjačani)
Čudež na Veliki Slevici (Josip Stritar)

ŠKOFLJICA, Močvirska ptica v grbu (sl.wikipedia.org/wiki/Škofljica)
Kapelice (pripoved - Stane Kočar, Gumnišče)

IG, Kranjska sivka – z Noetove barke (Janez Jalen)

BOROVNICA, Risba borovniškega stebra (Miro Štefančič, HUD Borovnica)
Borovničani - coklarji (arhiv Turizem Ljubljana)

LOGATEC, Logaški vahtarji (Gasilskih 100 let v Logatcu)

VRHNIKA, Zakleti graščak na Ulovki (France Svetličič, Ukleti graščak, Slovenske balade in 
romance in Rado Radešček, Slovenske legende)

LOG	–	DRAGOMER, Cerkev svetega Lovrenca na Griču in svetega Janeza vrh Boršta 
(KUD Kosec Log-Dragomer)

Viri – po krajih
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BREZOVICA, Zmaj v Podpeškem jezeru (Rudolf Badjura)
Zakleta grofica (Rudolf Badjura)

HORJUL, Zaklad na Lesnem Brdu (Rado Radešček)

DOBROVA	-	POLHOV	GRADEC, Polhov Gradec in polhi (J. V. Valvasor)
Gradišče pri Dobrovi (Rado Radešček)
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Ustanoviteljica

Ta	tiskovina	je	izdelana	iz	do	okolja	prijaznega	papirja.	Prispevajte	k	varovanju	okolja	–	ne	
zavrzite	je,	dajte	jo	prijatelju!

 Lectovo srce

V	starosvetni	slovenski	vasi	je	zadržani	fant,	ki	je	deklici	le	težko	z	
besedami	povedal,	da	jo	ima	rad,	našel	drug	način	za	to	sporočilo.	Ob	
zimskih	večerih,	ko	so	se	dekleta	zbirala	k	skupni	preji,	ji	je	po	končanem	
delu	pomagal	nesti	kolovrat	domov.	Poleti,	ob	skupni	vaški	košnji,	jo	je	
povabil,	naj	grabi	za	njim.	Ob	dnevih	skupne	žetve,	je	za	ljubljeno	žanjico	
vezal	žitne	snope.	S	sejma	na	dan	godu	farnega	patrona	pa	ji	je	prinesel	
lectov	srček.	Tiha	govorica	lectovega	srčka	je	njegovi	deklici	brez	črk	in	
besed	glasno	povedala,	kaj	je	dobila	v	dar.	


