
  Zdenka Jamnik, ZGS, OE Slovenj Gradec

»So poganjali mline in žage 
pohorski grabni,

je plavla les deroča Drava« 



  

Gospodarska raba vode
 v daljni preteklosti 

● Pokrajino Pohorja in Kozjaka 
oblikujejo bogati gozdovi in številni 
vodotoki

● Vodotoki predstavljajo veliko erozijo 
in moč vodne sile, ki jo je človek 
znal že zdavnaj izrabiti

 

● Žage in mlini na vodni pogon na 
Pohorju  

● Splavi na reki Dravi

● ŠK »Žage in mlini« in ŠK 
»Splavarji«

primer izkustvenega učenja  



  

Študijski krožek »Žage in mlini« (2007)

Udeleženci:

● Lastniki kmetij, kjer so bile žage

 in mlini

● Ljudje, ki so/še živijo vzdolž pohorskih

 »grabnov«

● Obrtniki, predstavniki šole in turističnega 
društva



  

Cilj  ŠK »Žage in mlini«

● Evidentirati  lokacije bivših žag 
in mlinov na vodni pogon (na 
osnovi ostankov ruševin) 

● Zbrati izkušnje  o gradnji, 
delovanju in vzdrževanju žag 
ter mlinov, o propadanju (na 
osnovi pripovedovanja)

● Dopolniti svoje vedenje z 
znanjem iz literature, ogledom 
obstoječega mlina in žage

● Zapisati bogata pričevanja

● Predstaviti zbrano gradivo širši 
javnosti 



  

Učinki ŠK »Žage in mlini«

● Karta bivših žag in mlinov (ostanki 
ruševin)

● Brošura (1000 kom) - zapis bogatih 
pričevanj; dediščina za lokalno okolje in 
mlajši rod

● Predstavitev krožka in brošure javnosti 
(člani krožki, knjižnice)

● Sodelovanje na karavani študijskih 
krožkov (Radeče)

● Povezovanje z lastniki in poznavalci 
bivših žag in mlinov, z lokalno skupnostjo, 
turističnim društvom, šolo, knjižnico in 
Zavodom za spomeniško varstvo

● Pridobitev naravovarstvenih smernic za 
obnovo zaščitenega Kurejevega mlina



  

  Kaj smo izvedeli?

 

● Ob vuzeniških potokih so prve žage 
in mlini v začetku 19.st., žage od 
leta 1825

● Žage in mline so imeli večji kmetje 
na svoji zemlji (2007- 89 lokacij)

● Služnostna pravica za manjše 
kmetije (6dni/leto)

● Žage in mlini so nastajale  običajno 
skupaj

● God sv. Katarine - 25. 11.- čiščenje 
jarkov 

● Mleli in žagali so celo poletje 



  

 Vrste  žag in mlinov 

Žage: 
● preproste - »venecijanke« 
● pogon na malo ali na veliko vodno kolo

Mlini:
● vodni plavajoč, obvodni
● valjčni (vodni, parni ali na električni pogon)
● hišni mlini (ob vodi, preprosti, za 

preživetje)

Postavitev:
● žag in mlinov (droge, jez, oblaz, tajht)
● žag (lokacija, dovoz, bližina vode, gantnerji)
● Jezovi-zbiralniki vode (poplave

 1939,1970,1973) 



  

 Gradnja in delovanje   
 mlinov, žag

● gradnja žag in mlinov je bila 
enostavna (kamen, les)

● način gradnje (upoštevali teren)
● velikost vodnega kolesa 

(upoštevali količino vode)
● mlinski kamni (različni za 

različno moko), Pohorski kamen



  

 Vzdrževanje objektov

● kmetje so jih vzdrževali sami, mojstre le za posamezna dela

● klepanje kamnov (vsakih 48 ur)

● pomembno mazanje mehanizma



  

 Žage in mlini s stanovanji

● skromno stanovanje 
(manjša kuhinja in soba)

● ponekod le kamra, uta-za 
počitek

● stanovali »žagmastri«, 
bajtarji kot mlinarji in 
delavci na kmetiji 

● ponekod še prostor z 
ognjiščem (spali in jedli)



  

Posebnosti žag in mlinov

● prestavitev žage (odkup 
zemljišča)

● predelava na turbino

● ponekod ob žagi elektrarna s 
turbino na vodni pogon,  
»oglenica«

● žaga z dvema vozoma

● mlin s štirimi mlinskimi kamni in 
stopami za phanje zrnja

● mletje za druge (partizane) 

● droge za namakanje travnikov



  

Propadanje žag in mlinov

● Začetek propadanja po vojni (večino 
mlinov zapečatili)

● Elektrika in prestavitev na kmetijo
● Propadanje ob neurjih 1939,1970 in 1973
● Na vodni pogon  mleli do 1970 
● Kurejev mlin (propadajoči zavarovan 

etnološki spomenik)
● Repjenkova in Bauhova žaga (s turbino)



  

  Študijski krožek »Splavarji« (2012)

Udeleženci:
● ljudje, ki so še bili povezani 

s splavarjenjem 
● povezani posredno preko 

svojih predhodnikov
● mojstri izdelovalci splava
● ljudje, ki poznajo plovne 

razmere
● turistični delavci in lokalne 

skupnosti



  

    Cilj ŠK »Splavarji«

● Zbrati ljudi, ki so bili 
povezani s splavarstvom

● Zbrati izkušnje o izdelavi 
splavov, o življenju splavarjev 
in prikazati gospodarski 
pomen dejavnosti

● Posneti ljudi, njihova 
pričevanja in dokumentirati 
zapis



  

Učinki krožka

● Druženje ljudi, pripravljenost za 
snemanje

● Zadovoljstvo, da so lahko 
pripovedovali preprosto, v narečju

● Vključevanju različnih ljudi 
(domačini, turistični delavec, 
izdelovalec makete, etnologinja)  

● Zbir fotografij in izdelava makete 
splava

● izdaja  DVD filma o splavarstvu 
(80 kom)

● predstavitev krožka in DVD filma 
širši javnosti (Vuhred, člani krožka, 
knjižnice)



  

Vsebina filma

● Gospodarnost splavarjenja

(zaslužek splavarjev je bil dober)

● Tehnika vezanja in zbijanja splava 
(vezali izurjeni splavarji)

● Splavarska združenja (splavarska 
zadruga, »bratovščina splavarjev«)

● Plovne razmere na Dravi, splavarji 
in njihovo življenje (poznavanje 
razmer in vremena, odgovornost)

● Spomini na splavarje

FILM



  

Kaj smo izvedeli?

● Prvič omenjeno splavarstvo na 
Dravi leta 1280, transport lesa s 
šajkami / splavi 1371

● V 16. st. Vuzenica z bogatimi 
gozdovi, lesna trgovina; dobri 
izdelovalci šajk v Vuzenici, leta 
1538 izdelali 48 šajk

● 6.12.1772 - Sv. Nikolaj, 
ustanovljena splavarska zadruga

● Splavarska bratovščina 1776 v 
Vuzenici, Anton Pahernik dal  
izdelati cinasti vrč, ki je hranjen v 
Muzeju v Mariboru 



  

● Manjši splavi » italijanček«

● Splav: vezali so ga izkušeni 
splavarji

● Oblika: trapezna, dolžina 32 m, 
širina 6 m spredaj, zadaj 5 m, 
zložen  v več naklad, vsaka je 
bila krajša

● Način vezanja: trame so vezali z 
lipovimi ali smrekovimi klini, 
leskovimi ali brezovimi trtami

● Na splavu sta bila uta in kurišče

● Po Dravi so spravljali les 
s šajkami ali splavi; 
povprečno so naložili 90 
m3 lesa (2/3 tramov, 1/3 
žaganega lesa)

● Zaslužek splavarjev je bil 
dober

Tehnika vezanja
Gospodarnost 
splavarjenja



  

Plovne razmere

● Pomembno poznavanje rek, plovnih razmer in ovir

● Drava je imela pasti, čeri

● »kormoniš«- vodja splava, odgovoren 

● Upoštevanje vremena

● Po letu 1918 na Dravi  HE Fala in prehod splava skozi

 dvokomorno splavarnico (10-12 splavov dnevno)



  

Splavarji 

● So bili kmetje, sinovi, kočarji, 
gozdni delavci

● Zaslužek so prejeli na koncu, 
bil je lep

● Nemalokrat so ga zapili

● Zadnji splavi: z izgradnjo HE 
(Vuhred, Vuzenica), 1950 
popolnoma zamrlo 
splavarstvo

● Splavarstvo kot turistična 
ponudba /Relax na Gortini

Splavarjenje

● Vozili so preko celega leta, 

● Vožnja je trajala več dni, tudi 
tedne, vmes počivali 

● Vračali so se z vlakom, tudi 
peš

● Na splavu 6 splavarjev: 2 
prednjika, ravnjač, 2 flosarja 
in vodja - kormoniš



  

HVALA ZA POZORNOST
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