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Spletni časopis "Ljubljanica skozi oči socialne aktivacije" je nastal kot rezultat 
delovno učnega projekta udeležencev in strokovnih delavcev skupine za socialno 
aktivacijo Ljubljana, Vič‐Rudnik. Udeleženci smo skupno zasnovali in oblikovali 
projekt ter ga pripeljali do končne realizacije.

Namen programa socialne aktivacije  je 
ponuditi udeležencem vsebine in aktivnosti 
s področja pridobivanja socialnih spretnosti 
in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnja 
funkcionalnih spretnosti za aktivno 
reševanje socialnih problematik ter njihovo 
opolnomočenje za približevanje vstopu na 
trg dela. Namen programa socialne 
aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja 
socialnih veščin in funkcionalnih ovir, 
spodbujanje socialnega vključevanja in 
razvoja socialne mreže ter dvig motivacije 
za reševanje zahtevnejših življenjskih in 
socialnih situacij.

O projektu

pixabay.com

Socialna
           aktivacija
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Ljubljanica, reka s sedmimi imeni
Ljubljanica je značilna kraška reka v osrednji Sloveniji, v južnem delu Ljubljanske
kotline. Izvira iz številnih izvirov v bližini Vrhnike na zahodnem robu Ljubljanskega 
barja. Tam pridejo na dan vode iz obsežnega kraškega zaledja izvirov.

Prvi je ponikalni potok pri Babnem polju z imenom 
Trbuhovica, ki pa pot kmalu nadaljuje pod zemljo in blizu 
gradu Snežnik na Loškem polju pride na dan kot malo 
večji potok Obrh. Na koncu Loškega polja zopet ponikne 
in kot potok Stržen pride na površje na Cerkniškem polju. 
Cerkniško jezero zapusti skozi podzemne požiralnike in 
se na površju prikaže kot reka Rak, ponikalnica v 

Rakovem Škocjanu. Po dveh 
kilometrih ponikne in se v 
podzemnem toku proti 
Planinski jami združi z reko 
Pivko ter na Planinsko polje 
priteče kot reka Unica. Le‐ta teče po dnu polja proti 
severu in izginja deloma v dno polja deloma v 
požiralnike na severnem koncu polja ter nadaljuje kot 
podzemni tok proti večim kraškim izvirom pri Vrhniki. 
Najbolj znana sta izvira v Močilniku, kjer izvira Mala 
Ljubljanica, in Retovju, kjer na dan priteče Velika 
Ljubljanica. Združita se v naselju Verd in tečeta naprej 
kot Ljubljanica.

Uroš
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Močilnik ‐ Izvir Ljubljanice
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Več kot polovico svojega toka teče Ljubljanica po Ljubljanskem barju. Ta del reke 
je bil leta 2003 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in je tudi 
naravni spomenik in sestavni del Krajinskega parka Ljubljansko barje.

V Ljubljanico se izlivajo tudi številni pritoki, kot so Bela, Podlipščica, Mali graben, 
Gradaščica, Ljubija, Bistra, Borovniščica, Iška, Ižica, Gobovšek in Besnica. O tem ali 
je Ljubjanica dobila ime po Ljubljani ali obratno pravzaprav še ni zedinjenih mnenj. 
Vsekakor pa je Ljubljanica z mestom Ljubljana močno povezana.

Na poti do Ljubljane so ljudje strugo Ljubljanice premaknili dvakrat. Enkrat v 
rimskih časih med gradnjo Emone, drugič pa v 20. stoletju, ko je reka večkrat 
poplavljala. Resnejši poizkusi izsuševanja Ljubljanskega barja in s tem povezane 
regulacije Ljubljanice pa so se začeli v 18., 19. in prvi polovici 20. stoletja. Med leti 
1771 in 1780 so za namen odvajanja vode z barja odtekanja odvečne vode z enega 
na drug konec Ljubljanice v Ljubljani izkopali Gruberjev prekop in od tedaj 
Ljubljanica skozi mesto teče po dveh strugah. Razcep je pri Špici, kjer glavni del 
struge nadaljuje pot mimo Ljubljanskega gradu skozi središče prestolnice, pod 
številnimi ikoničnimi mostovi 
skupaj s Tromostovjem, mimo 
Plečnikovih tržnic in naprej proti 
vzhodu Ljubljane. Na tem delu je 
bilo rečno dno reke tudi že 
poglobljeno, bregovi pa utrjeni, s 
čimer se je gladina Ljubljanice 
znižala za skoraj štiri metre. Vodna 
zapornica stoji na koncu 
reguliranega korita Ljubljanice, 
med Šempetrskim in Fabijanijevim 
mostom vzhodno od stare 
Ljubljane in služi za uravnavanje 
vodostaja Ljubljanice v središču mesta.

Zapornica na severni strugi Ljubljanice, zgrajena leta 1944 po načrtih Jožeta Plečnika (pogled iz obeh smeri)

Severna struga Ljubljanice med Poljanskim
nasipom in Petkovškovim nabrežjem.
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Drugi del struge od Špice gre skozi tri kilometre dolg Gruberjev kanal južno od 
grajskega griča ter mimo Golovca, kjer so postavljene tudi regulacijske zapornice. 
Prekop je bil dodatno poglobljen leta 1829.

STA

Špica  razcep struge Ljubljanice skozi Gruberjev prekop (desno)

Gruberjev kanal

Regulacijske zapornice na Gruberjevem kanalu

Gruberjev kanal
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Sotočje strug Ljubljanice

Ljubljanica pri Fužinskem gradu

Sotočje Ljubljanice in Save

Obe strugi reke se znova združita v sotočju blizu križišča Zaloške ceste in 
Kajuhove ulice. Ljubljanica od tu naprej nadaljuje pot na vzhod, mimo Fužinskega 
gradu, ter zapusti Ljubljano v smeri proti naselju Podgrad, kjer se po 38 kilometrih 
površinskega toka poleg Kamniške Bistrice zliva v reko Savo.

Na Ljubljanici se ob 
fužinskem gradu 
nahaja stara 
hidroelektrarna 
Fužine s priležnim 
jezom. 
Hidroelektrarna, ki je 
tudi ljubljanski 
kulturni spomenik, 
še dandanes noč in 
dan pošilja elektriko 
v tri kilometre 
oddaljeno Papirnico 
Vevče.
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Mostovi Ljubljanice
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Nataša Ćalasan 

Nedavno tega sem na nacionalki, ki je seveda hecni kanal za ogled filmov filmofila 
kot sem sama, odprtih ust in morjem solz, imela priložnost zaslediti eno najbolj 
romantičnih in močnih zgodb o mostovih, teh tako trdnih konstrukcij, povezujočih 
med sabo vsega ali ničesar. Ne glede na to ali sem romantik ali ne, ta prizor in celo 
zgodbo bi si mogel sleherni sobivalec tega planeta ogledati, saj močnejšega 
sporočila, kot je bilo dano, ne bi mogel nikjer drugje dobiti. Ljubezen med 
različnimi stanovi, bogatim in revnejšim, snobovstvom in lepoto, je povezoval 
most, ki je bil narejen globoko nad prepadom, čigar dna nisi zagledal zlahka, most, 
ki je zdržal le določeno težo na majavih deščicah, ki jih je premogla le izkušena 
akrobatska noga človeka ali živali, most, ki je bil močan zaradi ljubezni, ki je 
povezovala obe strani, ki sta bili tako različni, a vendarle tako željni ljubezni, ki ju 
je povezovala, ljubezni, ki ne vidi raznolikosti, ljubezni, ki ljubi to, kar si, v tem 
trenutku, ne, kar bi želel nekdo, da si. Most, čez katerega se je oseba, ki se je 
odrekla prestolu zavoljo ljubezni, ki jo je dobil od osebe, lepše kot karkoli, kar bi si 
lahko človek zaželel, odločil svoje življenje prenesti, čeprav je vedel da tehnično 
most ne bo mogel zdržati teže njegovega življenja, ki ga je želel prenesti čezenj. 
Prizor, ko se odloči zmanjšati število stvari in res samo nujne stvari prenesti z 
najmočnejšimi, zvestimi prijatelji, se je ustavil na sredini, prizor, ko je vrv med 
deskama popustila in verižno v sekundi pognala vse v prepad, ni bil le prizor, bilo 
je dejstvo, da mnogokatera stvar, ki ni trdno zastavljena s ciljem, ne zadrži lepote, 
ki je le transparentna v primerjavi s kvaliteto, ki je temelj trajne lepote, skrite 
očem, a obogatene z nevidno nitjo, ki veže čas življenja.

Tudi moje mesto, prelepa nam Ljubljana, osrčje Evrope, skozi katero pronica 
marsikatera civilizacija, kultura, os hrbtenic, ki izvirajo iz neštetih rodov, je 
prepletena z ogromnim številom mostov, ki simbolizirajo spremembe in 
prilagodljivost. Pokažejo nam to preprosto filozofijo, ko si na eni strani, se lahko 
enostavno premakneš na drugo stran.

Eden izmed najbolj legendarnih mostov, ki je dal pečat Ljubljani kot svetovni 
tehnični unikat in se premikal sem ter tja ter bi ga lahko okronali kot Godbridge of 
Ljubljana, je vsekakor 150 letni Hradeckega most, ki je bil medtem Šuštarski most, 
celo Mrtvaški in ponovno padel v trans svojega prvotnega imena, tako trdoživ, 
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litoželezni most za pešcena tretji lokaciji v 
Trnovem, ob izlivu Gradaščice v 
Ljubljanico.Ime je dobil po nekoč slavnem 
ljubljanskem županu, Janezu Nepomuku 
Hradeckem, ki ga je18. oktobra leta 1867 
okronal v središču Ljubljane, kjer 
dandanes še vedno stoji Čevljarski most. 
Nato so ga na pobudo cenjenega 
čarovnika Plečnika 1931. leta prežarčili na 
lokacijo med Zaloško in bolnišnično 
mrtvašnico, kjer se je čudežno 
preimenoval v Mrtvaški most, ostal 
zanemarjen do leta 2010, ko so ga 
kozmetično polepšali in prežarčili na novo lokacijo v Trnovem. Kot novorojenček 
med mostovi na reki Ljubljanici, brez vmesnih stebrov v strugi reke, je meril 30,3 
metre.

Zanimivo spoznanje med potepanjem po Ljubljani je bilo, da moraš prečkati 
veliko mostov, v življenju 
prehoditi številne poti, da bi 
vedel, katerih mostov ne 
smeš prečkati in katerih poti 
ne prehoditi. Vsekakor 
inovativen in vnaprej 
uveljavljen način gradnje 
mostov je pomenil armirani 
beton , ki je bil kot 
konstruktiven element pri 
gradnji Zmajskega mostu 
zgrajen na oboku iz železnih 
tramov, kar je seveda 
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omogočilo gradnjo brez začasne podporne 
strukture. Možgani arhitekta Josefa Melana 
so omogočili ta novi pristop h gradnji, cestni 
most, narejen na znameniti lokaciji  SV od 
Vodnikovega trga pa je bil praktično 
nadomestek Mesarskega mostu, ki je nekoč 
krasil to mesto in bil hudo ranjen med 
potresom leta 1895. Secesijska mojstrovina, 
zgrajena med županovanjem Ivana Hribarja, 
je okrašena z zaščitniki mesta Ljubljane, 
štirimi zmajčki iz kovane pločevine. 
Velikanske zmaje je skupaj z mini kopijami, 
20. zmajev, oblikoval v secesijskem slogu z 
rastlinskim okrasjem, dalmatinski arhitekt 

Jurij Zaninović. Ob strani je nazorno izpisana 
vladavina Franca Jožefa I. od leta 1848 – 1888, 
ker je Zmajski most nekako posvečen njegovi 
vladavini. Železobetonska konstrukcija potrjuje 
dejstvo, da na slovenskih tleh niso zastonj Grki 
iskali železa, potrebnega za izdelavo orožja in 
seveda znamenita Argo ladja z Jazonom na 
čelu ni slučajno pristala v naših krajih, saj so 
daleč nazaj Grki vedeli, kako močna so najdišča 
železa v različnih agregatnih stanjih na 
slovenskih tleh, sedaj pa so to ovekovečili s 
prvim železobetonskim mostom v Evropi in 
prvo železobetonsko konstrukcijo v mestu. 
33,34m premera je triumfiralo nekoč tretji 
najdaljši lok med evropskimi mostovi, 
dandanes pa pojejo odo Zmajskemu mostu kot 

enemu najlepših primerov secesijske arhitekture mostov na svetu in je zaščiten 
kot tehniški spomenik.

Humor arhitektov, ki nikoli ne zataji, seže v hudomušnost iz gradnje, kjer velja, da 
te dobro zgrajeni most nikoli ne potegne v brezno. Eno izmed stičišč nepadanja v 
brezno in združitve treh trgov, Mestnega, Starega in Novega, je današnji 
Čevljarski most, znan tudi kot Šuštarski, kjer ima Ljubljanica najožjo strugo, most 
se pa najbolj približa grajskemu griču. Njegova zgodba je dokaj divja, saj so ga 
nekoč uporabljali za gospodarske namene, ko se je gruča ljudi valila z Novega trga, 
na njem pa so kraljevali mesarji, saj je bil po njih most imenovan Mesarski most. S 
širjenjem mesta ni bilo zaradi epidemij primerno pustiti teči vode, polne krvi, skozi 
mestno jedro, saj so mesarji nekje morali prati meso in so našli leta 1614 primerno 
rešitev s selitvijo le‐teh ob reko pod cerkev sv. Nikolaja, na njihovo mesto pa so 
namestili čevljarje, zato tudi ime mostu po njih. Omembe vredna je rešitev za 
sedanji Čevljarski most, ki je sredi 19. stoletja skoraj zgorel in je mestna uprava z 
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razpisom izbrala Johanna Hermana z Dunaja, ki je ovekovečil ločno litoželezno 
konstrukcijo, sestavljeno iz dveh ločenih delov, naslanjajočimi na obrežno oporno 
konstrukcije mostu, v temenu, sredi loka pa ju ločuje zanimiv konstrukcijski 
element, imenovan členek. Le‐ta je zglob, ki omogoča minimalno vrtenje levega in 
desnega dela mostu okoli tega zgloba. Zanimivo je prav tako, da so vse litoželezne 
elemente za most izdelali v znameniti Auerspergovi livarni na Dvoru pri 
Žužemberku, kjer so jih po odlitju preizkusno sestavili v ločno konstrukcijo, jih 
nato prepeljali na gradbišče mostu v Ljubljano in jih z vijaki zmontirali v končno 
konstrukcijo, čigar odlika nosilnega loka je izjemna geometrijska natančnost 
odlitkov.

Odlitek trenutka, ko je opazovanje mostu bolj vznemirljivo kot prečkanje, 
pomeni, da je to zelo lep most. Kateri most, razen slavnega Tromostovja, ki 
povezuje Prešernov trg s Staro Ljubljano, bi lahko bil lepši, kot je le‐ ta, v Ljubljani. 
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Nekoč je tam stal prvi most v srednjem 
veku, davnega 1280.leta, bolj znan kot 
Stari ali Spodnji most, malce kasneje 
preimenovan v Špitalski most, seveda 
po mestni bolnici ki je stala ob njemu. 
Leseni most so leta 1842 nadomestili s 
kamnitim, delo arhitekta Giovannija 
Picca je oddala čast avstrijskemu 
nadvojvodi Karlu. Slavni Plečnik pa je 
nato naredil Trimostje v podobi pahljač. 
Prav tako je fascinantno upodobil 
geometrijo križišča dveh njegovih 
urbanističnih osi, vodne in osi Ljubljanski grad‐ Rožnik. Skupaj s pahljačastima 
brvema zaznamuje znamenito Tromostovje.

In če je razumevanje most med dvema umoma, potem je ljubezen most med 
dvema dušama. Modificiran, v popolnoma novi preobleki s ključavnicami, ki 
simbolizirajo ljubezen, je Mesarski most, ki se nahaja med Plečnikovimi arkadami, 
Adamič Lundrovim in Petkovškovim nabrežjem. Neuspešni poskus ljubljanske 
Energetike, da bi most uporabila za tehnično povezavo daljinske oskrbe s toplo 
vodo do stare 
Ljubljane in preveč 
neuspelih poskusov, 
je seveda botroval 
izgradnji novega 
mostu leta 2010, ki 
temelji na pilotih, 
ima konstrukcijo iz 
treh lupinastih, 
ukrivljenih, jeklenih 
nosilcev ter ima 
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protizdrsno zaščiteno, s tremi 
plasti varnostnega stekla debeline 
39mm, pohodno površino. 
Pohorski tonalit, iz katerega je 
narejeno stopnišče do mostu 
naredi piko na i, pod celo 
konstrukcijo pa je speljan glavni 
vročevod in kabelska kanalizacija, 
kar pomeni, da je mesarski most 

popolnoma spremenil prvotno funkcijo in 
postal mesena sla vseh, ki se zapodijo po njem 
in se vržejo pod ključavnice, misleč, da obstaja 
močna legenda o le‐teh, ne zavedajo pa se 
moči ljubezni, ki potiho kriči zaprta in 
simbolizirana s ključavnicami, skozi katere 
spušča rdeče solze trpljenja, nekoč vode, ki je 
prihajala s strani opranega mesa od mesarjev.

Tehnično rešitev je prav tako doživel Šentjakobski most, ki povezuje Zoisovo 
cesto in Breg na 
zahodnem bregu ter 
Karlovško cesto in 
Grudnovo nabrežje 
na vzhodnem bregu. 
Nakoč leseni most je 
kot izziv sprejel 
adjunkt gradbenega 
oddelka deželne 
vlade, Alojzij Kral in s 

konzolno konstrukcijo, postavljeno na oba bregova Ljubljanice, ki je statično 
izpostavil zasnovo tega mostu. Oblikovno se je z mostom poigral arhitekt Alfred 
Keller.

Nedaleč od njega igrivo stoji Prulski 
most ali Opečnati, kot ga nekateri 
poimenujejo, zgrajen leta 1993, delo 
Petra Gabrijelčiča, kjer opečnata široka 
pločnika, namenjena pešcem, nekako 
še bolj orišeta celoto mostu. Na 
njegovo mesto so okrog leta 1900 
prestavili leseni Šempetrski tramvajski 
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most, načrti za železobetonski most, ki so bili narejeni pred prvo svetovno vojno 
pa niso bili nikoli sprovedeni. Ja, včasih potrebujejo stvari pri nas 100 let za 
uresničitev.

Vgradnjo tramvajskih prog je prav tako omogočena na Fabianijevem mostu, ki 
povezuje Roško cesto preko Lipičeve ulice z Njegoševo cesto z dvema nivojema. 

Zgornji je namenjem motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem ter 
invalidom, ki se razveja in povezuje obrežne poti Vrazovega trga in Poljanskega 
nasipa na desnem bregu Ljubljanice. Znani arhitekt Max Fabiani je že leta 1899 
vzhičeno po rušilnem potresu Ljubljane predstavil načrt, kateri je bil v prenovljeni 
podobi odprt 22. avgusta leta 2012.

Naslednji na črti mostov je Materinski most, ki povezuje Zaloško cesto, cesto ob 
Ljubljanici ter Poljanski nasip. Odprt je bil leta 2011. Pred tem je na tej lokaciji stal 
Mrtvaški most, ki je ime dobil po ljubljanski mrtvašnici, ki je stala v njegovi bližini. 
Litoželezni most je
bil leta 2010 
odstranjen, restavriran 
in nato postavljen na 
novo lokacijo med 
Krakovskim nasipom in 
Grudnovim nabrežjem, 
s prvotnim
starim imenom 
Hradeckega most.

16



Zanimivo zgodbo imata prav tako 
stari in novi Karlovški most. Ko je 
Gabrijel Grubar začel graditi prekop 
sredi 19. stoletja, so morali na cesti, 
ki je vodila skozi Karlovška vrata, 
zgraditi most. Načrtovan ogromni 
most z zapornicami je nadomestil 
manjši, leseni, katerega so leta 1864 
nadomestili s kamnitim, leta 1901 pa 
po njem speljali krak mestne 
železnice. Ker je promet naraščal, 
so ga leta 1934 razširili s pločniki na 
obeh straneh na posebnih 
konzolah, ga nato večkrat 
obnavljali, leta 1976 pa so se vendarle nad njim odločili zgraditi novega, starega pa 
so zaradi nevarnosti za promet težkih vozil zaprli za ves promet in po temeljiti 
obnovi zopet odprli leta 2007.

Kot prvi montažni ločni most v Sloveniji je omembe vreden Codellijev novi most. 
Pomemben je, ker sta bili rekonstruirani  Poljanska in Litijska cesta, prqav tako je 
bilo zgrajeno izvennivojsko križanje z dolenjsko železnico, oporni zidovi, 
protihrupna zaščita in javna razsvetljava. Arhitekt Peter Gabrijelčič je leta 1988 za 
ta projekt prejel Prešernovo nagrado.

Eden izmed mostov z nekoč gospodarsko vlogo je imel Žitni most, ker je nekoč 
nedaleč stran na Ambroževem trgu potekala prodaja žita in živine. Poteka iz smeri 
Gestrinove ulice na Poljanskem nasipu preko Ljubljanice, z izhodom na 
Petkovškovo nabrežje v smeri Usnjarske ulice. Ločna betonska konstrukcija je 
členkasto vpeta v obrežne opornike. Na sredini se lok zlomi, kjer je arhitekt Boris 
Podrecca osnoval razgledno ploščad s klopjo na vsaki strani ali piazzeto po 
njegovo, trg, kjer se pešec ustavi, poklepeta ali zre v vodni tok. Prav tako so 
obnovili obstoječe črpališče na Petkovškovem nabrežju, črpališče na drugi strani 
Ljubljanice nadomestili z novim, izvedeno je bilo vstopno in izstopno mesto za 
ladjice na Poljanskem nasipu.
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Poleg Zgornjega in 
Spodnjega mostu je kot prvi 
most čez Ljubljanico zrasel 
Šempetrski most, ki je bil 
premostitvena rešitev k 
Šempetrski cerkvi na levem 
bregu Ljubljanice. Nekoč 
lesena brv se je ob gradnji 
tramvaja v začetku 20. 
stoletja prelevila v železobetonski most. Tako je izginil še zadnji element lesenega 
mostu iz ožjega mestnega jedra.

Zanimivost mestnega jedra vsekakor tvori Ribja brv. Le‐ta poteka iz smeri Ribjega 
trga na Cankarjevem obrežju preko Ljubljanice z izhodom na Hribarjevo nabrežje 

in Gerberjevo stopnišče na 
Kongresni trg. Nekoč 
ostanke gradbenih odrov, 
uporabljenih za prenovo 
Tromostovja, sta 
nadomestila Boštjan in 
Peter Gabrijelčič, skupaj s 
konstruktorjem 
Gregorjem Cipotom, ki so 
novi most zadržano vpeli v 
obstoječo rečno strukturo.

Kot del celostne urbane ureditve in nekoč degradiran obsežni prostor na območju 
Špice in ob Gruberjevem kanalu, je bil urejen kot mestni park. Leta 1810 je bila 
zgrajena Brv na Špici ali Hladnikova brv, imenovana po ustanovitelju botaničnega 
vrta, Francu Hladniku, s katerim so Prule povezane, oziroma bregova 
Gruberjevega prekopa v smeri ulice Prule na Ižansko cesto. Most je podoben 
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lahkotni palični konstrukciji z dvojnim lokom, odprtim trikotnim prerezom, 
minimalnimi temelji, ki ležijo na pilotih in ima pohodno površino, katera se po 
sredini zoži, proti bregovoma pa razširi. V pohodno površino je vgrajeno talno 
gretje, osvetlitev je izvedena z LED svetilkami, skratka eden izmed močnejših 
mostov čez Ljubljanico, ki ni le idealno pozicioniran, temveč je pomemben zaradi 
povezave infrastrukture in je pripomogel k obnovitvi nečesa, kar je čakalo stoletje 
ali več.

Mogočni most predstavlja Barjanski most, ki poteka preko Gradaščice v smeri 
Barjanske ceste v križišču s Finžgarjevo in Gradaško ulico. S tem mostom je cesta 
dobila končno podobo, zlato pravilo pa pravi, da je najdaljši most tisti, kjer 
človeško oko ne najde izhoda.

In če omenimo modrost, le‐ ta ni cilj, 
modrost je le most. Modrostni most, 
znan kot Fužinski most leži v trasi 
Čengdujske ceste, katera povezuje 
Zaloško. Je najbolj modrostni most, ki 
stoji ob Fužinskem gradu z ene strani, 
čez daljne travnike pa se od nikoder 
prikaže Psihijatrična bolnica v Polju.

Zelo pomemben povezovalec strukture v mejnem polju občine Center in Moste je 
Moščanski most, ki vsakodnevno golta ogromno prometa in odkašlja prav tako 
železniški promet ter včasih pomisliš, da ga je bolje speljati miže, ker se lahko vse 

skupaj v momentu zagozdi in nepremičnost postane večnost , seveda če nisi 
Moščan in nimaš v malem prstu semaforjev, ki so pomemben člen pri prečkanju 
tega mostu.

Moščansko navezo mostov sestavljajo prav tako Štepanjski most, lociran na 
Kajuhovi ulici blizu križišča z Zaloško cesto, Brv ob Sotočju, ki povezuje promet 
pešcev v smeri Miklavčeve ulice preko Kajuhove ulice proti ulici Ob sotočju in 
Štepanjskemu naselju ter Kajuhov most, pozicioniran na Kajuhovi ulici v bližini 
Litijske ceste in prečka Gruberjev kanal.
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Bližnja Mekinčeva brv je peš cona v smeri Povšetove ulice od končnega 
postajališča LPP proti Štepanjskemu nabrežju.

In seveda ne smemo pozabiti Poljanske brvi iz smeri Koblarjeve ulice ob 
Ljubljanici preko Ljubljanice z izhodom na Zaloško cesto.

Za konec brvnih zgodb je potrebno omeniti precej močno brv, ki poteka v smeri 
Streliške ulice preko Gruberjevega prekopa in železniške proge Ljubljana‐ Škofljica‐ 
Kočevje, z izhodom na Hradeckega cesto. Streliška brv oziroma po novem 
Gruberjeva brv je raketna destinacija meščanov, ki želijo hitreje dostopati do 
Golovca in se prežarčiti na njegovo drugo stran.

Opazujoč mostove znova in znova ugotavljamo, da je njihova lepota v tem, da 
povezujejo ljudi, pri človeku pa vemo, da predstavlja most in ne cilja. Kar včasih 
zveni sarkastično, a vendarle resnično, je to, da mlajša generacija zbira svoje 
materiale za gradnjo mostu do Lune, palače ali templja na Zemlji, na koncu pa 
moški srednjih let sklene z njimi zgraditi drvarnico.

Modrost mostov izhaja iz dejstva, da obe strani poznata obe obali.

A vendarle nihče, razen samega sebe, ne more zgraditi mostu, da bi lahko hodil 
čez reko življenja.

20



Ljubljanska plaža

Eva

Špica

Prenovljeni del ljubljanskega nabrežja na Prulah 
nedaleč od mestnega središča je kot nalašč za 
sončenje in uživanje ob reki Ljubljanici. Nekoč je bilo 
tukaj  mestno kopališče, zato je še danes videti kot 
prava mestna plaža z lesenimi terasami. Na  razcepu 

reke Ljubljanice in 
Gruberjevega kanala se človek počuti kot na ladijski 
palubi. Pred več kot 200 leti je Gabrijel Gruber z 
novim kanalom Ljubljančane obvaroval pred 
poplavami. Danes sta tu pristan za ladjice in 
kavarna, ki vabita k sproščanju ob vodi med 
opazovanjem ptic in drugih vodnih živali.
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Trnovski pristan

Trnovski pristan, ki je od Špice oddaljen le za kratek sprehod, je poklon Jožetu 
Plečniku, največjemu arhitektu moderne Ljubljane, ki  je prav v nabrežjih ob 
Ljubljanici prepoznal ključ do sodobne ureditve Ljubljane s parki, trgi, pokritimi 
stebrišči in prostori za druženje ob glavni vodni žili. Od tu je prelep razgled na 
ljubljanski grad in Hradeckega most, ki je drugi najstarejši most ohranjen čez 
Ljubljanico, ki po prenovi in premestitvi na novo lokacijo povezuje Krakovo in Prule.

To je moja plaža.

Zakaj moja plaža? Zato, ker je bila ljubljanska plaža edina plaža, ki sem jo zadnjih 
šest let obiskovala.

In zakaj imam tako rada to mojo plažo? Zato, 
ker si pridem odpočiti misli, telo in dušo. Sediš 
na klopici ali stopnicah, gledaš Ljubljanico 
kako teče mimo tebe kot življenje, opazuješ 
ljudi kako eni hitijo drugi hodijo počasi in 
umirjeno, srečas na stotine kužkov in če si tak 
kot jaz igraš tudi remi na klopici in zmaguješ.

Hladijo te vrbe žalujke in družbo poleg vseh delajo še golobi, mali vrabčki, račke, 
labodi in rečni galebi. Tu na moji plaži se zbira staro in mlado, eni samo sedijo in 

gledajo kako se mimo vozijo barke, 
športniki v kanujih, drugi tečejo po plaži 
gor in dol, nekateri meditirajo, na tej moji 
plaži se dogaja vse, in ta moja plaža je moj 
pristan in kraj ker misli odtavajo in kjer 
najdem moč za naslednji dan.

Pridite jo pogledat, ne bo vam žal.
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Vodni športi
na Ljubljanici
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Vodni športi imajo pravtako vpliv na ribe. Predvsem se jim poveča srčni utrip, kot 
je primer uporaba vesla in sicer za 29%, kar se enači srečanju rib s predatorskimi 
vrstami ptic. Plavalci in elektromotorji imajo vpliv podobno stresu tako da se jim 
srčni utrip poveča za 44%. Motor z notranjim izgorevanjem ima pa vpliv za 67% 
več, podobno s kratkotrajno izpostavljenost ribe zraku.

Zato se poleg rib tudi več vrst ptic tiste ki se na Ljubljanskem barju varuje na 
katere vodni športi ter plovbe, povzročajo motnje na delovanje in prehranjevanje.
Način kako zmanjšati vpliv vodnih športov na okolje je vzpostavitev določenih 
vstopno/izstopnih mest, izogibanje plovbe neposredno ob obrežju, uporabniki 
plovil in SUPov naj pred uporabo na Ljubljanici umijejo in popolnoma posušijo, 
prepoved plovbe v času drstenja (marec, april, maj) na mestih, kjer drstijo 
ogrožene vrste rib (povirni kraki Ljubljanice in njeni pritoki) in ozaveščanje 
uporabnikov voda o pomembnosti plovbe v sredini reke.

Bojan
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Ljubljanica je reka na kateri že dolgo posamezniki kot tudi vrhunski športniki 
zaidejo, čeprav se manjkrat uporablja za sama tekmovanja, je pa zato vsak dan na 
razpolago za rekreacijo in treninge športnikov. Prvo tekmovanje je bilo leta 1927, 
ko so prvič organizirali tekmovanje v plavanju za naslov slovenskega prvaka in 
istočasno na tedanjim mestnem kopališču organizirali tekmovanja v vaterpolu in 
veslanju. Mestno kopališče na Ljubljanici so zaprli leta 1957 in tekmovanja v 
plavanju in vaterpolu preselila v bazene, na reki pa so ostale čolnarske igre.

Na Ljubljanici je že dolga tradicija raznih tekmovanj, kot v veslanju in kajakaštvu, 
tako v jadranju. Čeprav v jadranju in veslanju pogoji Ljubljanice ne omogočajo 
tekmovanja na visoki ravni. Medtem pa kajakaštvo s svojimi disciplinami v spustu, 
slalomu in maratonu omogoča prireditve v polnem zamahu.

Kajak in kanu je tekmovalni šport in področje 
športne rekreacije ter olimpijski šport. 
Poznamo dve različici: na mirnih in na divjih 
vodah. Dvojno ime športa izvira iz dveh vrst 
čolnov, kajaka in kanuja. Čeprav se čolna 
razlikujeta, najbolj po načinu uporabe 
(sedenje in vrsta vesla), je uporabnost in 
sposobnost obeh podobna. Z obema se 
tekmuje na enakih progah. Kanuje so pred 
več tisoč leti razvili in naredili staroselski 
narodi, ki so poseljevali Severno Ameriko. 
Beseda kanu izvira iz besede Kenu, ki pomeni 
čoln, ki je izdolben iz debla enega drevesa. 
Kanu je bilo dolgo časa edino prevozno 
sredstvo za dolge razdalje po vodi predvsem 
v Severni Ameriki, po Amazonki in v Polineziji. 
Kajak izvira iz Grenlandije in Aljsake, kjer so 
jih prvi uporabljali Eskimi.
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Na mirnih vodah se tekmuje na ravnih progah različnih dolžin (200m, 500m, 
1000m), na čas in s skupinskim štartom. Tekmujejo v enojcih, dvojcih ali četvercih. 
Tekmuje se v moški in ženski konkurenci. 

Kajak na mirnih vodah je bil na programu olimpijskih iger leta 1924 kot 
demonstracijski šport in od leta 1936 kot del uradnega programa v kajaku in 
kanuju, medtem ko so ženske nastopale samo v kajaku od leta 1948.

V centru Ljubljane se skoraj vsako leto priredi tekmovanje v paralelnem slalomu, 
ki je promocijske narave in zato tudi na obrežje pritegne množice sprehajalcev. 
Ob enem takem dogodku so priredili tudi tekmo v kajakaškem polu (neke vrste 
polo v čolnih). Pravtako zanimiva disciplina, ki jo je vredno omeniti je veslanje v 
zmajevem čolnu (angl. "dragon boat"). To je veslanje v tradicionalnih kitajskih 
odprtih kanujih različnih dolžin, opremljenih z zmajevo glavo in repom ter 
bobnom z 20 veslači, ki prihaja iz Azije natančneje iz Hong Konga. Prvo 
tekmovanje v tej disciplini v Ljubljani je bilo organizirano leta 2017, na pobudo 
Konfucijevega inštituta pa je bil leta 2018 izveden prvi Festival Zmajevih čolnov na 
Trnovskem pristanu. Za najmlajše pa se vsako leto prireja Slovenski pokal v kajaku 
na divjih vodah za mlajše kategorije Zmajčkov pokal v Tacnu.
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Olimpijska disciplina sprint v mirnih vodah podobno kot veslanje na Ljubljanici se 
izvajata zgolj rekreativno. Ljubljanica je 41km dolga kraška reka, njena gladina na 
določenih delih je povsem mirna, zato je primerna za veslanje. Veslaški klub 
Ljubljanica je bil ustanovljen leta 1907, kot prvi veslaški klub predstavnikov 
slovenske narodnosti imenovan “Ljubljanski športni klub”. Kljub dolgi tradiciji reka 
Ljubljanica za veslanje ni najbolj primerna. Veslaške regate se odvijajo na razdalji 
2000 m. Takšne razdalje v ravni liniji pa nima in hkrati je precej ozka. Široka je 
toliko da se srečata največ dva veslaška čolna, dodatno še otežujejo in 
zmanjšujejo razdaljo rečni zavoji, podrto drevje in rastje v vodi za trening, zato ni 
primerna za vrhunski veslaški šport. Zato tekmovalci iz državne reprezentance 
večino treningov opravijo na Bledu. Navkljub takemu dejstvu, je še vedno možno 
opraviti dobre treninge tudi na Ljubljanici in ob lepem vremenu je videti večje 
število predvsem mlajših kategorij veslačev na vodi. V slabših vremenskih 
razmerah se treningi opravljajo na ergometrih.

Na Ljubljanici je vsako leto tradicionalna veslaška 267 metrska šprint regatta na 
izpadanje, ki poteka med Prulskim mostom in izlivom Gradaščice. Najboljši razgled 
za navijanje pa je iz Plečnikovega nabrežja. Ob Veslaškem klubu Ljubljanica, stojijo 
tudi prostori Kajak kanu kluba Ljubljana. Del kajakaškega kluba nasproti Špice, kjer 
je danes del kluba, se mu reče ‘levi breg’ in ni dejaven. Na drugi strani Ljubljanice, 
na Livadi, pa aktivno deluje že od ustanovitve kluba leta 1931 in stoji na mestu 
nekdanjega mestnega kopališča. Tudi v tem klubu se, kot v Veslaškem klubu, 
ukvarjajo z vrhunskim športom in v več različnih kajakaških disciplin. S tekmovanji 
v spustu preko zapornice v Tacnu, ki je 
najprej veljal kot posebnost klubskega 
življenja zrelostni izpit kajakaštva in 
kanuista preko zapornice in tako se začelo 
tekmovalno kajakaštvo na Slovenskem. 
Pogoji za trening spusta na Ljubljanici so 
dobri, kar z številni mednarodni dosežki 
potrjujejo tekmovalci v spustu Kajak kanu 
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kluba Ljubljana. Kljub temu primanjkuje lokacija za trening v divji vodi, zato morajo 
tekmovalci opravljati treninge divje vode drugam, večino intervalnih in 
kontinuiranih treningov pa se lahko opravijo na Ljubljanici. Za slalom je divja voda 
še toliko bolj pomembna, treningi se opravljajo v Tacnu.

Ob ljubljanskem klubu je postavljena krajša proga za slalom, na kateri trenirajo 
mlajše kategorije, članske kategorije pa večinoma le pozimi. Še en kajakaški klub ki 
stoji ob Ljubljanici je Kanu klub Simon, ki se nahaja pod papirnico v Vevčah. V tem 
delu je Ljubljanica primernejša za treninge, saj je voda bolj tekoča, vendar jim 
manjka lokacija kjer bi lahko obesili vratca za slalomski trening. Delovanje kluba je 
usmerjeno v tekmovalni šport slaloma in spusta, trenutno večinoma mlajših 
starostnih kategorij. Tukaj so pogoji primerni za dober trening na vodi tako za 
veslaške, kot tudi kajakaške športe. Edina ovira za sprinterje je listje v vodi, ki se 
zatika na kljun in za krmilo. Za veslače podrta drevesa in gneča na vodi, ki se v 
zadnjem času povečuje.

Infrastruktura za discipline na mirni vodi ni razvita. KajakašI predvsem pogrešajo 
boje za označbo razdalje. Na Ljubljanici so verjetno najbolj primerna tekmovanja v 
maratonskih disciplinah. Za sprinterska tekmovanja na najvišji ravni ni najbolj 
primerna, saj je preozka in ima prekratke ravnine, enaka težavnost kot pri 
veslanju. Ljubljanica ima zato, za organizacijo tekmovanja bolj potrebne lastnosti 
za promocijska tekmovanja, ki se lahko odvijajo v centru Ljubljane. Jadralni klub 
Ljubljana, ki je hkrati najstarejši in največji slovenski jadralni klub, je na Ljubljanici 
že priredil regate v razredu optimist za prehodni pokal Ljubljanskega zmaja. To je 
edini razred jadranja, ki ga je mogoče izvajati na Ljubljanici. Pogoji reke, kot so 
višina mostov, pretok Ljubljanice in jakost vetra, omogočajo izvedbo treningov, 
katere je Jadralski klub Ljubljana pred kratkim pripeljal na reko. Omenjene pogoje 
sicer pa še dodatno omejuje gostota rečnega prometa.
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Osnovne in srednje šole v sodelovanju s ponudniki imajo možnost organizirati 
športne dneve s kajakaškimi vsebinami. Na Ljubljanici je trenutno le en ponudnik, 
ki izvaja športne dneve za šole. Za športni dan je možno priredijo različne 
dejavnosti tako v kajakih kot v kanujih. Trenutni športni klub ki ponuja tovrstno 
dejavnost je Kajak kanu klub Ljubljana, organizira športne dneve  z eno‐, dvo‐ ali 
štiriurnim programom.

Pri enournem programu učenci imajo na izbiro eno aktivnost in sicer ali s kajakom, 
z velikim kanujem ali z zmajskim čolnom, dvourni program obsega veslanje v 
kajaku in v velikem kanuju ali v zmajskem čolnu, pri štiriurnem programu pa poleg 
veslanja v različnih čolnih so prisotne še športne igre. Začne se na Livadi(kjer so 
prostori kluba), nadaljujejo do Tromostovja oziroma do Zmajskega mosta, odvisno 
kako hitra je skupina in kakšen je pretok reke, tam se posadka obrne in odvesla 
nazaj.
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Rekreacija in športni turizem

Veslaški klub Ljubljanica organizira rekreativno veslanje dvakrat tedensko bodisi v 
telovadnici ali na Ljubljanici. Pozimi imajo nekaj več obiska kot poleti, ker med 
poletjem ljudje izbirajo druge športe. Poleg suhega treninga, rekreativci osvajajo 
tudi osnove veslaške tehnike, veslanja v enojcu in večjih čolnih. Hkrati pa imajo 
tudi možnost organizirane udeležbe veslaških regat.

Šport in rekreacija sta v Sloveniji med epidemijo potegnila kratko. Kljub omejitvam 
Ljubljanica postaja vse bolj priljubljeni urbani prostor za rekreacijo.Veslanje je 
eden od športov, ki omogoča varno razdaljo med športniki.
Za rekreacijo je na Ljubljanici je tako primernejši kajakaški šport ki je na reki bolj 
zastopan. Čeprav klubi kot je Kajak kanu klub Ljubljana ponujajo rekreativno 
veslanje, a v daleč največjem številu se na reki rekreirajo pri SUP klubu, ki pa 
delujeta na istem naslovu.

Oba ponudnika nudita tečaje, kjer se lahko začetniki naučijo osnov, in izposojo 
opreme za tiste, ki želijo šport nadalje raziskovati. Poleg omenjenih ponudnikov, 
so na rekah prisotni še drugi. V mestu s Plečnikove plaže izvaja SUP izlete šola 
supanja Bananaway.

Kajak

Kajak je koničast športni čoln, tog ali razstavljiv, spredaj in zadaj zaprt, z 
dvolistnim veslom. Izvor kajaka najdemo pri eskimih, ki je bil narejen iz živalskih 
kož napetih na leseno ogrodje in uporabljali so gapredvsem za lov. V 20. stoletju je 
razvoj kajaka zelo napredoval. Vse do 60. Let prejšnega stoletja, je bil sestavljen iz 
lesenega ogrodja čez pa je bilo napeto 
impregnirano platno. Ti kajaki so bili 
praktični za transport ker so bili 
razstavljivi in zložljivi. Leta 1961 so tudi 
v slovenskem Elanu že pričeli izdelovati 
kajake iz steklenih vlaken prepojenih s 
poliestrsko smolo, z slabo stran da je 
bil težji. Nato so izdelovalci 
eksperimentirali z različnimi materijali, 
tako je danes kajak narejen iz 
polietilena, obenem pa so skrajšali 
dolžino, s čimer so kajaki postali bolj 
okretni med skalami v divjih vodah. 
Takšen kajak se danes uporablja med 
rekreativci, medtem ko je kajak iz 
kevlarja in karbona namenjen 
predvsem profesionalnim športnikom.
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Šport oseb s posebnimi potrebami

Odkar je kajakaštvo vključeno v paraolimpijske igre, se je tudi v Sloveniji pričela 
tovrstna veja kajakaštva s parakajakom. Takšen kajak mora biti z določenimi 
prilagoditvami, primeren za osebe z omejenimi funkcionalnimi sposobnostmi. 
Ljubljanica je zaradi nizkih pretokih zato dobro mesto za ukvarjanje s tem 
športom.

SUP

Veslanje na deski stoje oziroma kot že veleva ime SUP ali Stand Up Paddling je 
eden najhitreje rastoč vodni šport na svetu. Število ljudi, ki se z njim ukvarjajo 
danes, je menda že blizu polovice tistih, ki 
surfajo. Jahanje valov kot šport iz katerega se 
je razvil SUP je prisoten že nekaj sto let, SUP 
pa zares le dobrih deset.

Če poskusimo poiskati po zgodovini kdaj in kje 
se je veslanje na deski stoje, kot da danes 
poznamo, dejansko začelo, lahko začetek 
določimo še pred Kristusom ko so ribiči, lovci 
in bojevniki z obal Afrike ter Južne Amerike 
kanuje poganjali stoje in z veslom, seveda z 
logičnim razlogom ker se pač vidi bolje in dlje.
Vendar mojstri tega športa kot vodna kultura 
so bili Polinezijci z izjemnimi navigacijskimi 
lastnosti, ki so temeljile na poznavanju zvezd, tokov, vremena in vetrov. Na 
Havajih so s sabo pravtako prinesli kulturo surfanja. Tako se je leta 1778 med 
iskanjem severnih “vrat” iz Pacifika ko je prvič priplul na Havaje, navduševal tudi 
kapetan James Cook. Vendar šele po njegovi smrti je njegov poročnik James King 
njegove zapiske, v katere je omenjal njihovo surf kulturo, uredil in tako se beseda 
o surfanju preselila tudi v Evropo.
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Med znanimi navdušenci surfa na Havajih, je bil pravtako Mark Twain, ki je 
pravtako z pisanjem ponesel surfanje kot šport v svet. Duke Kahanakomu je 
človek ki se mu pripisuje vloga izumitelja supanja. Kot olimpijski plavalec je najprej 
posrbel za promocijo surfanja po svetu. Častno vlogo ki je razvidno iz starih 
posnetkov in fotografij, z veslanjem ujame val in ga nato stoje jaha. Za vplivneža je 
pomembno omenit tudi brate in očeta AhChoy ki so na plaži Waikiki za atraktivno 
fotografijo svojih strank uporabljali veslo. Stoječe surferje ki so uporabljali vesla, 
se je prijel naziv Beach Boy Surfers. Eden takih pravtako omembe vreden je še 
John Zapotocky ki so ga beachboysi navdušili in vse do smrti je lovil valove s 
pomočjo vesla. Vendar kljub omenjenim imenam, na plaži Waikiki, po njihovem 
odhodu, ni bilo novih posnemovalcev in zgodba supanja v tistem času se ni odvila 
enostavno.

Potem kar naenkrat na drugem havajskem otoku, Maui, se je začel razvijati. Lahko 
izpostavimo dve legend ki so redno prakticirala veslo, sta Laird Hamilton in Dave 
Kalama. In zgodba o razvoju supanja se je začela razvijat bolj resno. Tako je Dave 
Kalama med fotografiranjem za katalag znamke Oxbowleta 2000, v tistem 
obdobju ni bilo velikih valov,  je zato predlagal da iz avta prinese veslo za kanuje. 
Zadeva se pokazala za uporabno in takšen tip surfanja sta začela redno prakticirati 
vsakič ko ni bilo dobrih valov. Uporaba 
vesla jima je pomenila več surfanja še 
posebno v sezoni ko ni valov. Zato sta 
začela razmišljati kako zadevo 
nadgraditi. V določenem trenutku se je 
Hamilton, ker ga je motilo da so vesla 
prekratka, odločil da bo tehniko izpilil. 
Zato se obrnil na izkušenega 
izdelovalca pripomočkov za veslanje, 
mojstra Dave Chun pri znamki Kialoa in 
naročil izdelavo vesla dolga dva metra, 
namenjena za uporabo stoje na surf 
deski. To je bil trenutek ko se je 
supanje kot ga poznamo, zares rodilo. Nato, kot logična posledica, je sledil razvoj 
SUP deske, ki bo daljša in stabilnejša od klasičnih surf deskah in čast za dizajn je 
pripadla Garryju Lopezu.Stoje se dlje vidi in lažje oceni iz katere strani se bo pojavil 
val. S tem namenom sta pionirja supanja podaljšala desko ki je segala do 5 metrov. 
Najprej je sup deska osvojila plaže v svoji domovini na Havajih, kmalu za tem se je 
selila tudi na evropska in ameriška jezera. Na mirni vodi je zato sup deska postala 
dostopna tudi tistim ki se pred tem nikoli niso ukvarjali z vodnimi športi. Začele so 
se razvijati sup discipline, od jahanja valov do dirk na mirni vodi, seveda v 
tekmovalnem duhu.
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Supanje lahko razumemo kot nekakšno hojo po vodi, ki je pri nas vse bolj 
uveljavljen šport. Zanimiv je že zato, ker ga vzamemo s seboj povsod, kot na 
morje ali pa nedaleč stran od svojega doma ob najbližji reki ali jezeru. Supanje je 
primerno za vsakogar ‐ za začetenike seveda na mirnejših vodah, bolj pogumni in 
izkušeni pa se lahko z njim preskusijo tudi na divjih vodah kot je zgornji del Soče – 
a za varnost ne smemo pozabiti na čelado, rešilni jopič in neopren! Podobno kot 
pri surf deski, nas pri padcu lahko reši varovalna vrvica, sicer desko pri padcu 
odnese stran. Če imamo težave z ravnotežjem pri spopadanju valov, lahko na 
desko pokleknemo, se usedemo ali uležemo.

Osnovno znanje se lahko hitro osvoji. Zato pri začetnikih, veslanje v plitki vodi daje 
občutek varnosti, vendar je to lahko nevarno ob padcu, saj strokovnjaki svetujejo, 
da do varne globine (vsaj dveh metrov) odveslamo na kolenih. Preden se prvič 
odločimo samozavestno vstati, je priporočljivo najprej poskusiti kleče. Ko pa 
osvojimo tehniko, poskusimo dobiti stabilen položaj. Kljub temu da ne 
potrebujemo predznanje in posebnih priprav, je supanjelahko tudidober trening 
tudi za druge športe,kjer delajo vse mišice – od nog, trebušnih mišic do rok. Na 
mirnih vodah je seveda lažje, kot če bi veslali proti toku. Tudi zato je koristno 
prisluhniti nasvetu, da vedno začnemo veslati proti toku, da se bomo kasneje lažje 
vrnili nazaj.
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Še preden se naučimo z veslom usmerjati sup, moramo pri iskanju ravnotežja 
narediti razkorak v širini ramen tam nekje sredi deske in nekoliko pokrčiti kolena.
Za ravnotežje si pomagajmo z boki, medtem ko je glava in ramenastabilna, pogled 
pa usmerjen naprej. Pri veslanju, smo ves čas pozorni na roko ki drži vrh vesla, da 
je blizu višine oči, iztegnjena in je ne pokrčimo.

Ko smo osvojili veslanje, naslednji korak je poskusiti v mirujočem stanju obrniti 
desko za 180 stopinj. Osnovna tehnika za usmerjanje v želeni smeri je več zamahov 
na eni strani. Ko pa osvojimo še takorak, lahko poskusimo veslati v izpadnem 
koraku, na kolenih ali v počepu.

Obstaja več vrst supov: za deskanje na valovih – ti so krajši, bolj ukrivljeni, z ožjim 
nosom in repom; »all‐around« supi, primerni za vse vode in zato se nabolj primerni 
začetnikom; »touring« supi,so daljši, z nosom v obliki črke V, bolj primerni za mirne 
vode; »race« supi oz. tekmovalne deske,so najhitrejše, a manj stabilne in se ne 
priporočajo začetnikom; »windsurfing« supiz vsestranskim namenomkiimajo 
nastavek za jadro in nenazadnje napihljivi supi, namenjeni rekreativnemu veslanju 
po mirnih vodah.

Ko ugotovimo da je čas za nakup, velja prisluhniti nekaj osnovih pravil. 
Strokovnjaki priporočajo, da volumen deske izračunamo tako, da naši teži 
prištejemo 110. Naš prvi sup naj bo dovolj širok in dolg, zato da pridobimo dovolj 
stabilnosti in posledično padci v vodo ne bodo tako pogosti.

Ljubljana je zaenkrat edina evropska prestolnica, kjer lahko supaš prav skozi 
center mesta. Ljubljanica nam pa iz račje perspective ponudi zanimiv pogled na 
Ljubljano, iz ene strani njen razposajeni, urbani obraz in na drugi strani povsem 
umirjeno naravo.
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Eden od organizatorjev supanja na Ljubljanici je tudi Bananaway klub. Začetnikom 
odsvetuje supanje po Ljubljanici, ker je zelo prometna in bolj primerna 
poznavalcem pravila plovbe po reki, zato ponujajo izlete v organizirani skupini 
suparjev.

Če se jim odločimo pridružiti, nas pri Špici povabijo na sup in z veslom se 
sprehodimo proti centru vse do Šempeterskega mostu ter nazaj. Ker začnemo s 
tokom Ljubljanice in ni nobene primerne izstopne točke, je eden razlogov da 
moramo odveslati nazaj proti Špici. Na tej sup poti ki je kot nekakšen voden ogled 
mesta Ljubljane, spoznamo iz nižjega zornega kota povsem drugače Trnovske 
plaže in njene vrbe, kjer se race in nutrije same povabijo v našo družbo bolje in v 
nadaljevanju spoznamo in ponovno lahkoobčudujemo Plečnikove mostove in 
tržnico, vmes pa se nam odpre razgled na Ljubljanski grad.

To je le ena od poti iz Špice proti centru mesta, ki ga Bananaway klub organizira.  
Če nam mestni vrvež ne ustreza, lahko izberemo tudi drugo smer in sicer supanje 
proti Vrhniki v pritok Ižica. Potem Špica do Podpeči in nazaj oz. do Vrhnike in nazaj.

Poleg standardnega supanja, se na Ljubljanici lahko preizkusimo tudi v znanju joge. 
Tako eden klubov supanja SUPklub ki si deli prostore s Kajak kanu klubom 
Ljubljana, združuje jogoin sup desko. V klubu pravijo da so ugotovili da se SUP 
injoga zelo dobro ujemata in čeprav je lahko izziv našim stabilizacijskim mišicam a s 
tem še bolj učinkovito trenirajo naše mišice. Pogoj za udeležbo tečaja je osnovno 
znanje supanja, znanje plavanja obvezno in seveda kopalke v primeru se zmočimo.

Skoraj vsako leto pa Bananaway klub organizira okoljevarstveni projekt pod 
imenom “100 supov na Ljubljanici za čisto reko”. Namen projekta je da med 
supanjem spodubijo suparje, ki jim je mar za okolje,vmes še doživjo Ljubljano iz 
vodne gladine in prispevajo k čistejšem nabrežju Ljubljanice. Ekipa Bananaway 
kluba zato tistim ki nimajo sup opreme a želijo pomagatipri tej okoljevarstveni 
akciji, brezplačno posodi opremo oziroma sup desko, veslo in varnostno vrvico. 
Akcija se je ponavadi končala s piknikom in zabavo na Špici.
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Gëzime

ŠŠPPOORRTT  PPOO  IINN  OOBB  LLJJUUBBLLJJAANNIICCII

Brezplačna joga ob Ljubljanici

Plovba po Ljubljanici

Kajak in kanu safari po Ljubljanici
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Otroški tek povodnega moža

Imamo tudi športni vikend ki skrbi za dobro zabavo šport in druženje:
‐ zabava
‐ druženje
‐ tekmovalnost
‐ kulinarika
‐ team bulding
‐ zadovoljstvo
‐ sreča

Ob Ljubljanici je možen tudi kolesarski izlet do izvira Ljubljanice.Imamo tudi tek 
čez mostove Ljubljanice,tekači se zberejo na Špici in potem cikcak tečejo čez 
mostove do Most in nazaj, cca pretečejo 10  km. Imamo tudi odbojko na vodi. Ob 
Ljubljanici se dogaja mnogo stvari, ki te osrečijo, nasmejijo in sporostijo.

Safari na Ljubljanici

Začetek safarija je na Vrhniki ali Podpeči, to je lahko lep družinski izlet, primeren 
tudi za zaključene družbe, podjetja in njihove zaposlene. Safari nudi veliko 
plavanja, prevračanja, skakanja v reko. V neokrnjeni naravi lahko uživate ob petju 
ptic, šumu vode, šumenju dreves in lastnih mislih.
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Ribolov na
Ljubljanici
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Zgodovina

Na Slovenskem ponosno slavimo že 140 let sladkovodnega ribištva. Zahvala in 
priznanje gre generacijam pred nami in njihovim vloženim delom  ter znanjem.

Začelo se jefebruarja 1880, ko se je trideset ribičev iz Kranjske odzvalo povabilu 
Avstrijskega ribiškega društva na Dunaju, da bi ustanovili podružnico društva v 
Ljubljani.  Ribiči niso bili zadovoljni s tem statutom in namesto podružnice so 
nekateri predlagali ustanovitev samostojnega društva, neodvisnega od 
osrednjega avstrijskega društva. Sreča je bila na njihovi strani tistih, ko se je 
oktobra 1880 osrednje Avstrijsko ribarsko društvo na Dunaju odločilo spremeniti 
pravila in omogočilo ustanavljanje samostojnih društev v posameznih deželah 
monarhije. Sledilo je da so Kranjski ribiči najprej seznanili osrednje avstrijsko 
društvo in 12. Decembra 1880 ustanovili samostojno Ribarsko društvo Kranjsko. 
Ustanovna skupščina društva je bila 17. januarja 1881 into leto štejemo za začetek 
organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

Leta 1934 je zveza začela izdajati strokovno glasilo Ribiško‐lovski vestnik, na 
katerem temelji glasilo Ribič ki še danes izhaja. Po drugi svetovni vojni so v tedanji 
državi določili zakonito podlago za združevanje ribičev s predpisi o razdelitvi voda. 
Najprej so jih razdelili na devet revirjev, leta 1949 na trinajst in leta 1950 na 
štirinajst revirjev. Z revirji so upravljale ribarske zadruge, ki so se povezale v Sosvet 
ribarskih zadrug Ljudske republike Slovenije.

Pomembna spremeba v današnji Sloveniji predstavlja Zakon o sladkovodnem 
ribištvu iz leta 2006. S tem zakonom je država uvedla koncesijske odnose tudi v 
sladkovodno ribištvo. Vseh 64 ribiških družin je z vlado sklenilo koncesijske 
pogodbe za 30 let. Ribiči ne strinjajo z uvedbo koncesijskih razmerij. Razlog za 
nestrinjanje je v tem da morajo v imenu države in za njo upravljati z ribami in še 
poleg tega plačevati še 
koncesijske dajatve.  Predvsem 
jih moti da denarna sredstva, ki 
ga država vzame iz 
prostovoljnega dela ribičev, 
tako ali drugače ne vrača nazaj 
v sladkovodno ribištvo, kar ima 
za posledico siromašenje 
življenja v slovenskih vodah. 
Vendar od tod dalje, kot sami 
tudi velevajo v imenu častne 
tradicije, ne želijo popuščati. unsplash.com

Bojan
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Reka Ljubljanica je eden od najboljših ciljev za kakovosten ribolov. Za ribolov 
potrebujete dovolilnico, ki jo glede na izbrani revir kupite pri ribiških družinah, ki v 
imenu države upravljajo veliko večino slovenskih voda ter za nekatera ribolovna 
območja tudi na Zavodu za ribištvo Slovenije, ki upravlja manjši del 
voda.Ljubljanica je široka do 30 metrov in globoka okoli 10 metrov (povprečno 
med 5 in 8 metrov).

Ribiči zatrjujejo da so ribe iz Ljubljanice zdrave, čiste in zato tudi užitne, saj v 
nasprotnem bi ribiška inšpekcija prepovedala uživanje rib.

Če bomo dočakali izvedbo načrta Mestne občine Ljubljana, po katerih bo možno 
kopanje v Ljubljanici na Špici, bi to bila hkrati ugodna novica za vse ribiče, saj 
zaradi čiste vode, eden od dejavnikov, ki vpliva na drstenje, je zato veliko več rib.

Če bi iskali definicijo ribarjenja bi se glasila nekako tako: čakanje (zabavno 
predvsem zaradi druženja med ribiči), negotovost in neučakanost, a bo riba prijela 
za vabo, je istočasno razlog zakaj se splača ribariti.

Ribiči trdijo da ladjice ki plujejo po Ljubljanici vplivajo na ribe tako da jih prisilijo da 
se jim začnejo umikati in ta način jim spremenijo koordinacijski načrt.

Ljubljanica je najlažje lovna s čolna. Ribolov na Ljubljanici je precej zahteven, a z 
vztrajnostjo so ribiči z ulovi pošteno poplačani. Med bolj pogostimi ribami v 
Ljubljanici krapom in ščuko, se pri prvem splača metati vabo poleti in v jeseni, a za 
vabe se priporoča koruza in bojliji pa tudi večji deževniki. Ker so krapi v jatah in se 
stalno premikajo je zato prijem včasih uspešen drugič pa ostanemo samo z dobro 
izkušnjo.

Pri ribolovu ščuk se nam lahko zgodijo različni scenariji. Povprečna velikost ščuk je 
med 70 in 80 cm. Kar pogosto med ščukolovom prime tudi sulec; ribiči prosijo, da 
sejo skrbno izpusti nazaj v vodo. Ščuke dobro prijemajo na celotnem Ljubljanskem 
revirju.
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RD Vevče

RD Vevče upravlja z Ljubljanico od Plečnikovih zapornic na Ambroževem trgu v 
Ljubljani do njenega izliva v reko Savo in delom Gruberjevega kanala. Leta 1955 ko 
so se do takrat ribarske zadruge preoblikovale v ribiška društva, je leto ko se tudi 
ustanovilo RD Vevče. V njihovih revirjih se največ lovijo belice – podust, platnico, 
mreno, klene, krape, itd ... 

Muharjenja je nekaj manj – mogoče celo premalo glede na število salmonidnih rib, 
kot je lipan. Za mlade organizirajolov z umetno muho in imajo posebno ekipo, s 
katero sodeluje znani vezalec Martin Šircelj. Vsako prvo soboto in nedeljo pa imajo 
mladinci srečanje, na katerem vežejo muhe in se izobražujejo.

Ribnik pod Debnim vrhom, je revir na kateremje dosti turističnega ribolova, 
predvsem lova krapov, ki jih prav tako vlagajo dvakrat ali trikrat letno.

Sulčarija v RD Vevče je posebna zgodba, tesno povezena zribiškim turizmom. Tako 
na obisk dobijo ribiče iz Nizozemske, Nemčije, veliko iz Italije ki jim za sulčarijo 
povedo iz RD Ajdovščina in RD Soča.Ljubljanica je s sulci, najbližjega sorodnika 
postrvi, zelo bogata. To je posledica dobrega gospodarjenja družine v preteklosti 
in pa obilja rib, s katerimi se hranijo. Lovna sezona se začne pozno jeseni in do 
sredine februarja. Čeprav v tem obdobju dolge ure ob reki niso najbolj užitkarsko 

V Ljubljani so revirji razdeljeni med dvema ribiškima družinama in sicer med RD 
Vevče in RD Barje.
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opravilo pod soncem pa vendarle ribiči za lov te izmuzljive ribe ki ji tudi pravijo riba 
tisočerih metov, so za en prijempripravljeni prehoditi velike razdalje. Pri ulovu 
sulca, ki še tako izkušeni ribiči s ponosom preštejejovsak centimeter, pa gre za 
dejstvo da je njegova prisotnost zrcalo zdravja voda.Ribiči svetujejo odpravo na 
lov pri prvem mraku, ko pri sulčarjih poskoči adrenalin in jim tema zamegli pogled, 
kjer hitro zamenjajo vabo za kakšnim lipanom.

Nasvet ribiča ‐ sulčarja je enostaven, ni pravila, potrebno je samo biti vztrajen. Ne 
gre pa zamuditi nenadnih otoplitev malo pod ničlo na malo nad ničlo, ko ni vetra 
in ko začne padati čisto rahel sneg ali celo dež. Če je še voda višja od normalne in 
ne prav bistra, ni druge kot zagrabiti palico in v akcijo.

Na tradicionalno vevško sulčarijo se odzovejo ribiči iz vseh koncev Slovenije, ki že 
v zgodnjih urah oziroma v jutranjem mraku po hitrem zasedejo priljubljena mesta 
ob bregu. Pri fužinskem gradu je revir ki velja za bolj priljubljen. Iz mosta lahko 
mimoidoč pogleda to v znamenito kotlo pod njim, kjer bo skoraj vedno opazil 
kakšnega ribiča ‐ sulčarja ali beličarja. V tistem velikem tolmunu so doma številne 
ribe: od sulcev in somov do ščuk, mren klenov in krapov in še kaj bi se našlo.
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RD Barje

RD Barje upravlja z Ljubljanico od mostu v Podpeči do zapornice pri Ambroževem trgu. 
Za svoj nastanek, kot vsa ribiška društva v Sloveniji, šteje od leta 1955.Več kot polovica 
voda, s katerimi gospodari RD Barje, se nahaja v krajinskem parku Ljubljansko barje.

Onesnaževanju se tudi Ljubljanica ne more izogniti, in ribiči iz RD Barje se nenehno 
bojujejo da so Ljubljanica, Mali graben, Iška, Iščica, Želimeljščica, Krimsko jezero, 
Strahomerski ribnik sorazmerno čiste in sorazmerno bogate. S stalnim opozarjanjem 
nadležnim organom, s čistilnimi akcijami in splošne skrbi za ribji zarod s ponosom trdijo 
da brez ribičev bi bila podoba teh voda v veliko slabšem stanju.

Vsako leto že od leta 2013 Barjanski ribiči organizirajo dogodek ob ribiškem domu Livada 
za ljubitelje ščuk ki ga imenujejo ščukijada v Zmajevem revirju.Dogodek je namenjen tudi 
najmlajšim ki na travniku pred ribiškim domom s pomočjo mentorjev upajo na prijem 
ščuka. Med tem ko se pripravlja golaž in druge dobrote ki jih pripravljajo žene in mame 
organizatorjev za zaključek dogodka, v ribiški dom so prihajale novice o uloveljenih 
ščukah. Dogodek se zaključi s pojedino ob sproščeni družbi.

Iz društva svetujejo pri ribolovu na Ljubljanici uporaba čolna. Z obale je reka dostopna le 
v središču Ljubljane kot je tudi na Plečnikovih stopnicah v Trnovem in na nekaterih 
mestih na Ljubljanskem barju.

Na Ljubljanici so prisotni predvsem beličarji in ščukarji, pa tudi ribiči, ki muharijo 
ciprinide. Pri zadnjem, se najbrž takoj pojavi vprašanje, muharjenje na ciprinide ‐ kako na 
krapa, klena? Znano je da muharjenje je prvotno namenjeno salmoidnih vrst rib kot je 
postrv. Z razvojem opreme za muharjenje pa je omogočeno muharjenje tudi druge vrste 
rib. Sicer je Ribiška družina Barje neprofitna, prostovoljna organizacija, ki stroške za 
delovanje v glavnem krije iz izkupička, ki ga dobi s članarinami.
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Muharjenje

Muharjenje je način ribolova, pri katerem ribič‐muhar skuša preslepiti ribo z vabo 
ki posnema žuželke. Pri muharjenju gre torej za ribolov z umetnimi vabami, ki jim 
pravimo muhe in morajo posnemati žuželke, ki živijo v okolju, v katerem lovimo.
Umetne muhe so pogosto ročno narejene, čim bolj pa morajo biti podobne pravim 
žuželkam.

Muharjenje velja za najbolj obziren ribolov, gre se torej za humano vrsto ribolova, 
saj je možnost poškodovanja ribe minimalna. Priporočljivo pa je, da se ujete ribe 
izpusti nazaj v njihovo naravo okolje.

Riba umetne muhe ne požre, samo z vrhom gobca jo prime. Čese zapne za vabo, 
je poškodba minimalna, če pa pravočasno ne zategnemo, riba muho izpusti in 
tako ostane nepoškodovana.

pixabay.com
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Ljubljanica, naša reka

Stanje v daljni preteklosti

Maks

pixabay.com

Ekološki vidik

Raznolik hidrološki režim voda na Ljubljanskem barju omogoča vzdrževanje 
posebnega ekološkega sistema z visoko biodiverziteto, zaščiteno in pogojeno z 
močvirnostjo površine Barja. Del površin Barja je zaščiten z Naturo 2000. Za 
izboljšanje ekološkega stanja v območju Natura 2000 na Ljubljanskem barju je 
treba zagotoviti prehodnost Ljubljanice za ogrožene ribje vrste, predvsem za 
sulca, platnico in blistavca.

Kopanja v Ljubljanici nekoč ni preprečevalo njeno onesnaženje, temveč kar odlok, 
ki je želel preprečiti "pohujšanje" ob mestni reki. To so namreč za mestne oblasti 
predstavljali goli kopalci, zaradi katerih so na magistratu prejemali tudi pritožbe.

Tako je konec 18. stoletja veljala splošna prepoved kopanja v Ljubljanici.

Konec 18. stoletja so v Ljubljani izkopali Gruberjev prekop in od tedaj Ljubljanica 
skozi mesto teče po dveh strugah. Kasneje so v mestnem središču poglobili rečno 
dno in utrdili bregove, tako da je nastalo nekakšno betonsko korito. S tem se je 
gladina Ljubljanice znižala za skoraj štiri metre! Nabrežje s Tromostovjem, 
ljubljansko tržnico in tudi zapornice, s katerimi regulirajo vodostaj reke, je uredil 
arhitekt Jože Plečnik.
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V 19. stoletju je bilo na 
Ljubljanici nad izlivom 
Gradaščice javno in vojaško 
kopališče. Tam pa je bila tudi 
plavalna šola. Nadobudni 
plavalci so novo veščino 
osvajali z lesenimi drogovi, ki 
so jih vojaki iz brega v oporo 
pri učenju moleli v vodo.

Po prvi svetovni vojni so 
uredili javno kopališče na 
desnem bregu Ljubljanice, 
približno tam, kjer je danes 
Kajak‐kanu klub na Livadi.

Zelo redka razglednica prikazuje množico kopalcev na mestnem kopališču
na Ljubljanici. Na Livadi so leta 1923 zgradili kopališče s 74 kabinami, ki je
bilo za kopalce odprto od 17. junija do 14. septembra (90 dni).

Stanje v bližnji preteklosti

Ljubljanica je ena najbolj onesnaženih slovenskih rek ‐ tudi zato, ker še vedno 
nima zgrajene komunalne čistilne naprave. Ljubljanico in njene vodne vire v 
Ljubljani redno onesnažujejo odpadne vode iz naselij, ki nimajo zgrajene 
kanalizacije, staro kanalizacijsko omrežje, industrijski kompleksi z odvajanjem 
neprimernih odpadnih voda, izcedne vode iz ljubljanskega odlagališča odpadkov, 
izpusti iz plovil in človeški dejavnik.
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Stanje danes

Ljubljana je najbolj živahna prav ob reki, a na Ljubljanskem barju je drugače. 
Življenje se tam umiri in nekateri deli reke so dostopni samo s čolnom. Nič 
nenavadnega torej ni, da ob Ljubljanici gnezdi kar 107 vrst ptic, v vodi pa najdemo 
43 vrst rib. Med njimi so tudi sulec, lipan, ščuka, potočna in ameriška postrv, pa 
tudi smuč, ki slovi kot najokusnejša sladkovodna riba. Včasih so v Ljubljanici živeli 
tudi bobri, še danes pa opazimo nutrije ali vidre. Po podatkih ARSO je bila 
Ljubljanica leta 2009 in 2010 v dobrem kemijskem stanju in zelo dobrem do 
dobrem ekološkem stanju. V poletnih mesecih je v nekaj kilometrih v spodnjem 
toku občasno še precej onesnažena zaradi izpustov vode iz ljubljanske čistilne 
naprave, veliko odpadnih in strupenih snovi priteče vanjo ob močnih padavinah iz 
urbanih površin in kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode. Pred 
izgradnjo ljubljanske čistilne naprave in razširitvijo kanalizacijskega omrežja v 
južnem delu Ljubljane je bila reka močno onesnažena tudi v odseku skozi 
Ljubljano, a so se razmere v zadnjih letih zelo izboljšale.

Celoten tok Ljubljanice od avtoceste pri Verdu do južne ljubljanske obvoznice je 
del območja Natura 2000 (Ljubljansko barje). Ljubljanica in Bistra ter vsi glavni 
kraški izviri so zavarovani kot kraške vrednote državnega pomena.

Med ribje vrste, ki živijo v Ljubljanici, sodijo sulec (Hucho hucho), lipan (Thymallus 
thymallus), klen (Leuciscus cephalus), ščuka (Esox lucinus), podust 
(Chondrostoma nasus), mrena (Barbus barbus), smuč (Stizostedion lucioperca), 
platnica (Rutilus pigus), ostriž (Perca fluviatilis), menek (Lota lota), kapelj (Cottus 
gobio) in potočni piškurji (Eudontomyzon mariae). V vodi in njeni bližini živi okrog 
45 vrst sesalcev, med drugimi tudi nutrije (Myocastor coypus) in zelo ogrožena 
vidra (Lutra lutra). V preteklosti so v njej domovali bobri (Castor fiber), kar 
izpričujejo številna najdena okostja, pa tudi istoimenski roman Janeza Jalna v treh 
delih Bobri (roman). Vključno s pticami selivkami se v okolici Ljubljanice zadržuje 
107 vrst ptic[27]. Med najbolj zastopane vrste sodijo raca mlakarica (Anas 
platyrhynchos), mali ponirek (Tachybaptus ruficollis), črna liska (Fulica atra), 
mokrož (Rallus aquaticus), zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), vodomec 
(Alcedo atthis), rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis) in plašica (Remiz pendulinus).

Z živalskimi vrstami bogat je tudi jamski svet v kraškem zaledju Ljubljanice. V 
podzemeljskih tokovih so našli okoli 200 vrst, nekatere so tudi endemiti. Tri vrste 
majhnih polžev živijo samo v porečju Ljubljanice: iglica (Iglica luxurians), hadžijela 
(Hadziella ephippiostoma) ter belgrandijele (Belgrandiella kusceri, Belgrandiella 
superiror, Belgrandiella crucis, Belgrandiella schleschi in Belgrandiella umbilicata).
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Gëzime

ČČIISSTTIILLNNAA  AAKKCCIIJJAA  LLJJUUBBLLJJAANNIICCEE

Letos so potapljači potegnili iz ljubljanice 1 tono smeti, v akciji je sodelovalo 25 
potapljačev slovenske potapljaške zveze, pa tudi ribiči, gasilci, reševalci in ostali 
prostovoljci. Vseh skupaj jih je bilo 52. V centru Ljubljane je potekalo že 28. 
tradicionalno čiščenje Ljubljanice, ki ga je organiziralo društvo za podvodno 
aktivnost Vivera v sodelovanju z slovensko potapljaško zvezo. Počistijo vse od 
Tromostovja do Špice. V Ljubljanici se najdejo motorna vozila, gume, prometni 
znaki, kolesa in mnogo drugih predmetov. Vsako leto pri akciji sodeluje tudi 
povodni mož in prispeva k čistejši Ljubljanici, tako da ta dogodek združuje dobro 
delo in zabavo. Čistilna akcija poteka vsako leto 22. marca na dan voda. Čistilna 
akcija se je izkazala za zelo uspešno, saj je v Ljubljanici vsako leto manj smeti.

STA

Miro Potočnik
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Na obeh bregovih reke, pa tudi v vodi se skoraj v celotni dolžini pojavlja kar veliko 
število invazivnih rastlin, pa tudi nekaj invazivnih živalskih vrst. Kaj sploh so 
invazivne vrste? So tujerodni organizmi, ki se hitro širijo v novi prostor in uspevajo 
v naravnih habitatih, tako da s svojo prisotnostjo in pogostostjo povzroča opazne 
spremembe v strukturi in/ali funkciji ekosistema. Sam sem se posvetil invazivnim 
rastlinam ‐ invazivkam.

Invazivne rastline v in ob Ljubljanici

Navadna robinija (Robinia pseudoacacia)

Robinija spada med metuljnice oziroma 
stročnice. Imajo simetričen, metulju podoben 
cvet in semena v posebnem soplodju, v stroku.

Navadna robinija (Robinia pseudoacacia), ki ji 
pravimo tudi neprava akacija, je v Sloveniji 
poznano drevo. Razširjena je zlasti v vinorodnih 
krajih. Hitro raste. Ker njen les počasi propada 
(v tleh razpada počasneje od hrastovine), ga 
uporabljajo za kole in stebre. Ima trnaste veje. 
Beli in dehteči cvetovi se odprejo maja. 
Gospodinje cvrejo socvetja na enak način kot 
pri črnem bezgu. Robinije so v Evropo prinesli in 
Severne Amerike. Širili so jih kot okrasna in 
gospodarsko pomembna drevesa.

Vrste in sorte robinij z rožnatimi in rdečimi 
cvetovi so pri nas zelo redka okrasna drevesa. 
Razlog tiči v tem, da so bodisi občutljive na 
mraz, ali pa zelo krhke, tako da jih lomita sneg 
in veter.

Foto: Wikipedia.org

Maks
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Japonski dresnik (Fallopia japonica)

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1900

POT VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: marec – november 
(pozimi je suhi nadzemni deli)

OBDOBJE CVETENJA: julij – september

OPIS: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi 
korenikami, ki lahko segajo več metrov v 
globino in
širino; steblo votlo, kolenčasto. Listi spiralasto 
dvorednonameščeni, s škornjico, 
kratkopecljati, širokojajčasti, s prisekanim 
dnom, dolgi do 15 cm, čvrsti, na otip gladki, na 
žilah posamezne enocelične papile (lupa!). 
Cvetovi enospolni, ženski, s 5 belimi cvetnimi 
listi, v gostih grozdastih socvetjih. 

HABITAT: Obrežja rek, ruderalna rastišča, 
vzdolž železniških nasipov, rob gozda, gozdne 
jase, robovi cest, navadno zelo gosti sestoji 
skoraj brez drugih rastlin.

STATUS: Zelo pogosta vrsta, ki prerašča 
brežine številnih rek, potokov ter obcestnih 
robov. 

PODOBNE VRSTE: Japonskemu dresniku je 
soroden prav tako tujerodni sahalinski dresnik 
(Fallopia sachalinensis), ki je višji (večinoma višji 
od 2 metrov, visoki do 4 metre) in ima večje, do 
30 cm dolge liste, ki imajo srčasto dno. Marsikje 
po Sloveniji ne uspeva japonski dresnik, temveč 
križanec s sahalinskim dresikom – češki dresnik 
(Fallopia x bohemica). Ta ima vmesne znake 
med obema vrstama. Listi so dolgi do 25 cm, 
žile s posamični kratkimi nekajcelični laski, listno 
dno vsaj nekoliko srčasto. Cvetovi moški, vmes 
posamični dvospolni, pri teh se kasneje razvije 
plod – trikoten črn orešek.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info
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Sahalinski dresnik (Fallopia sacchalinensis)

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1970

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE CVETENJA: julij – september

OPIS: Zelnata trajnica. Razrašča se z močnimi 
podzemnimi korenikami, ki lahko segajo več 
metrov globoko in ustvarjajo klonske kolonije. 
Steblo je votlo in kolenčasto členjeno. Listi so 
podolgasti, imajo srčasto dno in so na spodnji 
strani po žilah dlakavi. Listne ploskve so 
tanke, na otip hrapave. Listi so dolgi do 40 
cm. Cvetovi so drobni, belkasti, s petimi 
cvetnimi listi, združeni v gosta previsna 
socvetja.

HABITAT: Uspeva na gozdnih robovih ter v 
presvetljenih delih gozdov, pa tudi na 
ruderalnih rastiščih, nasipih ter na robovih 
cest.

STATUS: Med tujerodnimi dresniki najmanj 
razširjen in se ne razrašča zelo hitro, vendar 
uspeva na različnih lokacijah po vseh Sloveniji.

PODOBNE VRSTE: Japonski dresnik (Fallopia 
japonica) in kri ža nec med japonskim in 
sahalinskim dresnikom – češki dresnik (Fallopia 
x bohemica) sta veliko nižja. Japonski dresnik 
je visok do 2 m, češki pa le nekoliko višji. Pri 
japonskem dresniku so listi dolgi do 12 cm, 
nekoliko daljši kot široki in imajo prisekano 
dno. Listi češkega dresnika so dolgi do 30 cm 
in imajo rahlo srčasto dno.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1850

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: april – november

OBDOBJE CVETENJA: julij – oktober

OPIS: Zelnata trajnica, visoka do 2,5 m, zelo 
podobna prejšnji vrsti, od nje se razlikuje po golem 
(tudi v socvetju!) steblu, ki je lahko malo belkasto 
poprhnjeno. Listi večinoma goli (spodaj ali po robu 
lahko malo dlakavi). Koški 3–4 mm dolgi, rumeni 
jezičasti cvetovi razločno presegajo dolžino ovojka. 
Plod 1–1,8 mm dolga rožka z do 4 mm dolgim 
šopom laskov. 

HABITAT: Redko košeni travniki, gozdne jase, 
gozdni robovi, ob vodah, različna ruderalna rastišča 
v okolici naselij. 

STATUS: Razširjena je po vsej Sloveniji.

PODOBNE VRSTE: Zelo podobna je kanadska zlata 
rozga (Solidago canadensis), ki pa ima gostodlakavo 
steblo. Socvetje je bolj razvejano.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda SymbiosisVir: tujerodne-vrste.info
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Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1935

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: april – oktober

OBDOBJE CVETENJA: avgust – oktober

OPIS:  Zelnata trajnica, visoka do 2 m, spiralasto 
olistana, steblo zgoraj (predvsem v socvetju)
gostodlakavo. Listi suličasti do podolgasto suličasti, 
nazobčani, sedeči ali kratkopecljati, spodaj 
gostodlakavi. Na vrhu poganjkov razvejano socvetje 
s številnimi koški, dolgimi 2–3 mm; cvetovi rumeni, 
jezičasti komaj daljši od ovojka. Plod 0,9–1,2 mm 
dolga rožka z do 2,5 mm dolgim šopom laskov.

STATUS: Razširjena je po vsej Sloveniji.

PODOBNE VRSTE: Zelo podobna je orjaška zlata 
rozga (Solidago gigantea), ki pa ima golo steblo, 
poganjki s socvetji pa so manj razvejani.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda SymbiosisVir: tujerodne-vrste.info
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Peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: okoli leta 1900

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE CVETENJA: julij – avgust

OPIS: Olesenela vzpenjalka. Listi imajo dolge 
peclje in so dlanasto deljeni na 5 do 7 lističev. 
Lističi so dolgi 5 do 15 cm, po obliki 
širokosuličasti, z nazobčanim listnim robom in 
kratkimi peclji. Nasproti listov so razvite 
razrasle vitice, ki imajo na koncih oprijemalne 
ploščice. Vinika je najbolj opazna pozno jeseni, 
ko so listi živordeči. Socvetja so široka, 
grozdasta, sestavljena iz drobnih, petštevnih 
rumenozelenih cvetov.  Plodovi so majhne, 
temnomodre jagode, ki jih na daljše razdalje 
raznašajo ptice. 

HABITAT: Kot pobegla vrtna rastlina se pojavlja 
v presvetljenih gozdovih, na gozdnih robovih, v 
obrečnih gozdovih ter v skalovjih.

STATUS: Ponekod že precej pogosta pobegla 
rastlina, ki lahko gosto prerašča domorodna 
drevesa in grmovje in s tem bistveno poslabša 
razmere za njihovo rast. Plodove razširjajo 
ptice, zato širjenja vrste z vrtov na naravna 
območja ne moremo preprečiti. 

PODOBNE VRSTE: Zelo podobna, pri nas 
ponekod prav tako že invazivna, je druga 
severnoameriška vinika (Parthnenocissus 
inserta) pri kateri vitice nimajo oprijemalnih 
ploščic, lističi so brez pecljev (sedeči), socvetje 
pa je pakobulasto. Nekoliko podoben je 
enoletni ali japonski hmelj (Humulus scandens), 
ki  ima dlanasto deljene liste, pri petrolistni 
viniki pa so listi pernato deljeni na 5-7 lističev, 
od katerih ima vsak kratek pecelj.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)

IZVOR: Srednja Azija (Himalaja)

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1935

POTI VNOSA: okrasna rastlina, medonosna 
rastlina (čebelarstvo)

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj – november

OBDOBJE CVETENJA: julij – oktober

OPIS: Visoka enoletnica z golim, kolenčasto 
odebeljenim ter votlim in sočnim steblom. 
Listi so nasprotni, v zgornjem delu po tri v 
vretencu. Po obliki so jajčastosuličasti, po 
robu nazobčani. Na listnih pecljih so žlezni 
laski. Cvetovi so veliki 2–4 cm in združeni v 
latasta socvetja. Večni listi so škrlatni ali 
rožnati. Dva stranska venčna lista sta zrasla v 
čeladasto tvorbo, trije pa so prosti. Ostroga je 
vrečasta, zadaj naglo zožena v ozkovaljast 
vrh. Plod je glavica (mnogosemenski suhi 
plod). Zrel plod se eksplozivno odpre in se iz 
njega usujejo številna semena.

HABITAT: Uspeva na obrežjih rek, v obcestnih 
jarkih, na zasenčenih mestih ob robu 
travnikov, v močvirnih gozdovih in na 
poplavnih območjih.

STATUS: Vrsta je zelo pogosta v nižinskem in 
gričevnatem delu predvsem vzhodne in 
osrednje Slovenije.

PODOBNE VRSTE: Na vrtovih, vse pogosteje 
pa tudi podivjano v naravi, najdemo 
balfourovo nedotiko (Impatiens balfourii), pri 
kateri je ostroga postopoma zožena, cvet pa 
zgoraj svetlorožnat. Kot okrasno vrsto gojijo 
tudi breskvico (Impatiens balsamina). Ta ima 
zelo ozko ostrogo, ki je v zadnjem delu 
izrazito ukrivljena navzdol.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Octovec (Rhus typhina)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1980

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE CVETENJA: junij - julij

OPIS: Manjše dvodomno listopadno drevo ali 
grm s široko krošnjo. Listi veliki, lihopernati, s 
13–27 lističi, ki imajo grobo nazobčan rob (pri 
gojeni obliki globoko deljeni). Listno vreteno, 
poganjki in mlade veje prekriti s štrlečimi 
dlačicami. Majhni, zeleno rumeni cvetovi so 
združeni v pokončna socvetja. Konec poletja 
se na ženskih rastlinah razvijejo koščičasti, 
rdeče štrleče dlakavi plodovi, ki so združeni v 
pokončna koničasta soplodja. Ta ostanejo na 
drevesu vse do pomladi.

HABITAT: Ruderalna rastišča gozdni robovi in 
jase, običajno na suhih tleh. Razširja se 
predvsem vegetativno, zato je na nova 
območja pogosto zanesen s prstjo.

STATUS: Pogosto gojeno drevo, ki se neredko 
bujno razrašča s koreninskimi poganjki v 
okolici matične rastline. Vse pogosteje ga 
najdemo tudi v naravi, kamor je bil verjetno 
zanesen z ostanki obrezanih rastlin z vrtov.

PODOBNE VRSTE: Veliki pajesen (Ailanthus 
altissma) nima nazobčanih lističev in je pri dnu 
le nekaj topih zobcev. Veje nimajo dlačic. 
Plodovi so enojni krilati oreški. Dišeči octovec 
(Rhus copallinum) ima na listnem vretenu 
stranske izrastke in rahlejše socvetje. Škrlatni 
octovec (Rhus glabra) na lističih in mladih 
vejah nima dlačic.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1950

POTI VNOSA: primes kmetijskim rastlinam in 
semenom za ptice

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: april – november

OBDOBJE CVETENJA: julij – oktober

OPIS: Enoletna, precej razrasla rastlina s 
tanko, ravno korenino. Listi so premenjalno 
razvrščeni, dvakrat pernato deljeni. Listni 
pecelj je porasel z redkimi, dolgimi štrlečimi 
dlakami. Moška socvetja so viseči koški v 
dolgem pokončnem enostavnem grozdu na 
vrhu poganjkov. Ženska socvetja se razvijejo 
v zalistjih. Plod je orešek, ki se razvije iz 
celotnega ženskega socvetja in nima dlačic.

HABITAT: Predvsem suha ruderalna mesta, 
cestni robovi, njive in njihovi robovi. Ponekod 
uspeva tudi v presvetljenih delih nižinskih 
gozdov.

STATUS: Pogosta je v nižinskem in 
gričevnatem delu Slovenije. Plodovi 
ambrozije so primešani semenskim 
mešanicam za hranjenje ptic, zato jo neredko 
najdemo v bližini krmilnic. Širi se tudi z vozili, 
kmetijsko in gradbeno mehanizacijo in 
kosilnicami ter s premeščanjem zemljine. Ima 
dolgoživa semena, ki lahko v tleh (prsti) 
preživijo desetletja.

PODOBNE VRSTE: Domorodni navadni pelin 
(Artemisia vulgaris), pri katerem je spodnja 
stran listov siva, pri ambroziji pa zelena. 
Tujerodna trajna ambrozija (Ambrosia 
psilostachya) ima le enkrat deljene liste, 
dlakav plod in odebeljeno koreniko.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum)

DOMOVINA: Vzhodna Azija.

OPIS: Verlotov pelin je zelnata trajnica, ki se razrašča z 
dolgimi živicami (pomembna razlika od šopasto 
razraslega navadnega pelina!). Nadzemni poganjki so 
visoki 1–2 m (slika 1), le v vrhnjem delu razrasli in 
lomljivi. Listi so razvrščeni premenjalno, kratkopecljati, 
okoli 5 cm dolgi, lihopernato globoko deljeni navadno 
v 7 ozkosuličastih krp (slika 2). Listni rob je zavit, listi so 
po spodnji strani razločno sivkasto polstenodlakavi. 
Socvetje je košato razraslo, s številnimi drobnimi 
kimastimi koški. Plodovi nimajo kodeljice. Pritlične 
listne rozete prezimijo.

ČAS CVETENJA: september – november
Zrelost semen: od oktobra naprej

RAZMNOŽEVANJE: Najpomembnejše je vegetativno 
razmnoževanje z razraščanjem s podzemnimi živicami, 
ki omogoči širjenje roba sestoja do 0,5 m letno. Za 
spolno razmnoževanje pri nas ni podatkov. Plodovi so 
enosemenski, vprašljivo pa je njihovo dozorevanje in 
kaljivost v naravi.

RASTIŠČA: Verlotov pelin uspeva na ruderalnih mestih, 
cestnih robovih, ob železnici, na nasipališčih, 
opuščenih mestih in na prodiščih rek.

ODSTRANJEVANJE: Trajni deli verlotovega pelina so 
pod zemljo (slika 3), zato je najbolj učinkovito 
izkopavanje sistema razraslih korenik. Tudi redna 
košnja nadzemnih delov rastlino v nekaj letih izčrpa. 
Kam z odstranjenimi rastlinami: Nadzemne dele lahko 
kompostiramo, podzemne dele in zrela socvetja pa je 
treba oddati v sežig.

OPOZORILO: V času cvetenja pelod lahko povzroči 
alergijsko reakcijo.

Foto: N. Jogan

Vir: ljubljana.si

Foto: N. Jogan

Foto: N. Jogan
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Metuljnik ali davidova budleja (Buddleja davidii)

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1933

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE CVETENJA: julij – september

OPIS: Listopaden grm s številnimi pokončnimi 
vejami. Listi nasprotno razvrščeni, suličasti, po 
robu drobno nazobčani, spodaj sivkasti zaradi 
gostih zvezdastih laskov. Novi listi odženejo 
že ob koncu zime. Cvetovi v dolgih gostih 
latastih socvetjih na koncu enoletnih vej. 
Cvetni venec cevast, vijoličast (lahko tudi 
rožnat, rdeč, bel ali modro vijoličast). Cvetovi 
privlačni za metulje in druge žuželke. Plodovi 
glavice, s številnimi zelo majhnimi semeni. 
Dozorevajo postopno in veter iz njih raznaša 
semena vso zimo.

HABITAT: Na območju naravne razširjenosti 
uspeva v obrečnih goščavah. Pri nas uspeva 
na toplih rastiščih, v skalnih razpokah, na 
suhih ruderalnih mestih, predvsem v 
opuščenih kamnolomih, po prodiščih, ob 
cestnih robovih, na ruševinah, v gramoznicah 
ter v peskokopih.

STATUS: Lokalno invazivna tujerodna vrsta.

PODOBNE VRSTE: Podobne so predvsem 
nekatere druge vrste budlej, ki se tudi 
prodajajo kot okrasne rastline, predvsem 
Buddleja x weyeriana, B. globosa, B. 
alternifolia. Podobno socvetje ima tudi 
španski bezeg (Syringa vulgaris), vendar ta 
cveti že spomladi. Listi so ovalni do srčasti.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1840

POTI VNOSA: slepi potnik

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: marec – 
november

OBDOBJE CVETENJA: maj – oktober

OPIS: Enoletna, pri nas pogosteje dvoletna 
rastlina s pokončnim, raz  v e jenim, 
raztreseno dlakavim steblom. Listi so 
svetlozeleni, po obeh straneh dlakavi. 
Spodnji listi so narobe jajčasti, dolgi do 10 
cm, s krilatimi peclji. Zgornji listi so suličasti 
do črtalasti, nazobčani do celorobi, dolgi do 
9 cm in široki do 2 cm. Beli do rožnati 
jezičasti in rumeni cevasti cvetovi so 
združeni v številne 15–20 mm široke koške. 
Enosemenski plodovi so dolgi 1–1,5 mm, s 
kodeljico iz ščetin.

HABITAT: Neredno košeni travniki, polja, 
opuščene njive, ruderalna mesta, logi, 
prodišča, cestni robovi in zelenice.

STATUS: Močno razširjena, pojavlja se v 
večjem delu Slovenije, izjema so le najvišje 
ležeči predeli.

PODOBNE VRSTE: Od nebin, ki imajo bele 
jezičaste cvetove se pri nas za zdaj 
pojavljata predvsem suličastolistna nebina 
(S. lanceolatum) in drobnocvetna nebina (S. 
tradescantii). Razlikujejo se predvsem po 
obliki listov, po številu jezičastih cvetov ter 
po razporeditvi in obarvanosti ovojkovih 
listov. Podobne koške ima tudi domorodna 
trirobka (Matricaria perforata), a ima 
pernato deljene liste z ozkočrtalastimi lističi.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Oljna bučka (Echinocystis lobata)

DOMOVINA: Severna Amerika.

OPIS: Oljna bučka je enoletnica s plezajočim, do 12 m 
dolgim steblom. Listi (slika 1) so petkrpi s trikotnimi 
krpami ali skoraj nekrpati. Rastlina je enodomna, z 
enospolnimi šestštevnimi cvetovi, ki so nameščeni v 
pokončnih, pecljatih grozdastih socvetjih (slika1). 
Venec je belkast, zrasel le pri dnu in dolg do 1 cm. Plod 
je viseča valjasto-jajčasta glavica (sliki 2 in 3), dolga 3–5 
cm, s številnimi tankimi, nežnimi bodicami. V njej se 
razvijejo 4 velika semena.

ČAS CVETENJA: od junija naprej

ZRELOST SEMEN: oktober - december

RAZMNOŽEVANJE: Oljna bučka je enoletnica, ki se 
razmnožuje spolno s semeni. Semena so težka in 
padejo na tla neposredno pod rastlino. Lahko jih 
raznaša voda.

RASTIŠČA: Oljna bučka raste med grmovjem ob 
bregovih in v poplavnem območju rek ter na 
zaraščenih ruderalnih mestih. Odstranjevanje: Rastline 
se zelo enostavno izruva, dokler so mlade in se še ne 
začnejo vzpenjati po okoliškem rastju. Pri večjih 
rastlinah je možno izruvati ali odrezati glavni poganjek 
tik nad tlemi, a je to običajno zelo težko, ker je v 
obrečnem rastju težko dostopen. Odstranjevanje je 
smiselno pred zrelostjo plodov.

KAM Z ODSTRANJENIMI RASTLINAMI: Mlade, še 
neplodeče rastline lahko posušimo ali kompostiramo. 
Rastline z razvitimi plodovi je treba oddati v sežig.

OPOZORILO: Rastlina je strupena.

Foto: S.S. Krajsek

Vir: ljubljana.si

Foto: N. Jogan

Foto: S.S. Krajsek
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Severnoameriške nebine (Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.))

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1840

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE CVETENJA: september – oktober

OPIS: Do 1,5 m visoke, močno razrasle 
zelnate trajnice. Listi ozkosuličasti do jajčasto 
suličasti, koničasti, celorobi ali drobno 
nazobčani, pri dnu lahko z neizrazitimi ušesci. 
Po površini so lahko goli ali dlakavi. Steblo je 
golo ali na različne načine dlakavo. Na steblu 
je po več socvetij (koškov). V osrednjem delu 
koška so rumeni cevasti cvetovi, na robu pa, 
odvisno od vrste, beli, vijoličasti ali rožnati 
jezičasti cvetovi. Plodovi so dlakave ali gole 
rožke s kodeljico iz laskov, ki jim omogoča 
širjenje z vetrom.

HABITAT: Poraščajo ruderalna mesta, 
gozdne robove, grmičevje, obrežja rek, 
nasipe in opuščene kamnolome.

STATUS: Precej pogoste v nižinskem delu 
Slovenije. Pogosto sajene tudi kot okrasne 
rastline na vrtovih.

PODOBNE VRSTE: Najmanj tri vrste pri nas 
tujerodnih nebin imajo vijoličaste jezičaste 
cvetove. Gladka nebina (S. laeve) nima 
dlakavega stebla in ima polegle ovojkove 
liste. Virginijsko (S. novi-belgii) od gladke 
ločimo po številu jezičastih cvetov ter po 
obliki listov in ovojkovih listov. Novoanglijska 
nebina (S. novae-angliae) je bolj dlakava z 
velikim številom jezičastih cvetov. 
Belocvetoči tujerodni nebini suličastolistna 
nebina (S. lanceolatum) in drobnocvetna 
nebina (S. tradescantii) sta podobni enoletni 
suholetnici (Erigeron annuus), vendar imata 
obe suličasto črtalaste liste. Ovojkovi listi so 
pri nebinah v več plasteh, pri suholetnici pa le 
v eni plasti. Vse domorodne nebine so 
bistveno nižje.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Kalinolistni pokalec (Physocarpus opulifolius)

IZVOR: vzhod Severne Amerike

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1890

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE CVETENJA: maj – junij

OPIS: Močno razvejan listopadni grm. Mlade 
veje imajo gladko rjavo rumeno skorjo, na 
starejših vejah pa je ta sivo rjava in se lušči v 
trakovih. Listi pecljati, spiralno razvrščeni, 
enostavni, dlanasto deljeni na 3 do 5 krp. 
Listni rob je narezan. Listi so zgoraj 
temnozeleni, spodaj nekoliko svetlejši (pri 
gojenih oblikah lahko rdeči ali rumeno 
zeleni). Cvetovi beli, približno 1 cm široki, 
združeni v kroglasta, češuljasta socvetja. Iz 
vsakega od navadno 5 pestičev se razvije 
nekoliko napihnjen mešiček. Nezreli plodovi 
so zeleni do rumeno rjavi, zreli pa rdeči in 
vsebujejo številna semena.

HABITAT: Uspeva na kamnitih in peščenih 
tleh, pogosto na prodiščih in brežinah 
vodotokov.

STATUS: Širi se predvsem ob velikih rekah v 
osrednji Sloveniji.

PODOBNE VRSTE: Po obliki listov so podobni 
brogovita (Viburnum opulus), glogi 
(Crataegus spp.) in grozdičje (Ribes spp.). 
Brogovita ima nasprotno razvrščene liste, 
plodovi so živo rdeče sočne jagode. Listi 
črnega grozdičja so običajno manjši, z 
drobno nazobčanim robom, plod pa 
kroglaste, sočne črne ali rdeče jagode.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Vzhodni klek (Thuja orientalis)

OPIS: Azijski vzhodni klek je ponekod sajen kot okrasna rastlina na vrtovih in njegova krilata 
semena v naravo raznese veter. Naseli se v skalnih razpokah ali na podobnih rastiščih. Poganjki 
so po olistanosti podobni cipresi, storži pa po obliki bolj spominjajo na drobne borove. Storži 
imajo na luskah kavljaste izrastke. Žive meje so pogosto oblikovane iz ameriškega sorodnika 
vzhodnega kleka, ki podivja le redko.

Vir: ljubljana.si

Foto: N. Jogan
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Črnoplodni mrkač (Bidens frondosa)

DOMOVINA: Severna Amerika.

OPIS: Črnoplodni mrkač je več kot 1 m visoka 
enoletnica z razvejenim rjavordečim steblom. Vsaj 
spodnji listi so lihopernato deljeni v 3–5 lističev 
(slika 3), lističi so jajčastosuličasti do suličasti, dolgo 
priostreni, nazobčani in razločno kratkopecljati. 
Zunanjih ovojkovih listov je 6–10 in so podobni 
stebelnim listom. Pri dnu so nekoliko mehkodlakavi 
in so daljši od notranjih. Koški (slika 1) so veliki 8–15 
mm in nimajo jezičastih cvetov. Plodovi (slika 2) so 
sploščeni, dolgi do 10 mm, z dvema 1–2,5 mm 
dolgima ščetinama.

ČAS CVETENJA: avgust – september

ZRELOST SEMEN: avgust – oktober

RAZMNOŽEVANJE: Enoletnica, ki se razmnožuje s 
semeni. Enosemenske plodove raznašajo živali in 
voda, nehote pa se raznašajo tudi s človekovimi 
aktivnostmi.

RASTIŠČA: Obrežja rek, obdelana in neobdelana 
tla, ob vodnih kanalih, vzdolž gozdnih kolovozov, 
na vlažnih do mokrih tleh. Odstranjevanje: 
Najučinkovitejše je ročno puljenje rastlin, ki ga je 
smiselno opraviti pred cvetenjem.

KAM Z ODSTRANJENIMI RASTLINAMI: Če rastline 
izruvamo pred cvetenjem, jih lahko kompostiramo. 
Če so cvetovi ali plodovi že razviti, jih je treba 
oddati v sežig.

Vir: ljubljana.si

Foto: N. Jogan

Foto: N. Jogan

Foto: N. Jogan
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Topinambur, laška repa (Helianthus tuberosus)

Topinambur je bližnji sorodnik sončnice.

DOMOVINA: Severna Amerika.

OPIS: Topinambur je do 3 m visoka zelnata 
trajnica z gomoljasto odebeljenimi korenikami. 
Steblo je zgoraj pogosto nekoliko razvejeno in 
srhkodlakavo. Listi so jajčastosuličasti, grobo 
nazobčani, pecljati, zgoraj raskavi in spodaj 
dlakavi. Na steblu se razvije več dolgopecljatih 
pokončnih koškov, ki v premeru merijo 4–8 
cm. Vsi cvetovi so rumeni, jezičastih je 12–15, 
dolgi so do 4 cm in približno 1 cm široki. 
Plodovi so enosemenske rožke, dolge 4–6 
mm, s kodeljico iz 4 ščetin.

RASTIŠČA: Raste na sončnih legah na bogatih 
vlažnih tleh, kot so bregovi rek in potokov, 
gozdni robovi, ob cestah, na nasipališčih, 
redko tudi gojeno.

ČAS CVETENJA: september – november

ZRELOST SEMEN: Pozna jesen, vendar semena 
pri nas ne dozorijo.

RAZMNOŽEVANJE IN RAZŠIRJANJE: Glavni 
način razmnoževanja je z razkosanjem korenik 
in gomoljev. Gomolje lahko nehote raznesemo 
s prstjo, če pa so sestoji topinamburja v bližini 
vodotokov, jih lahko prenaša tudi voda.

ODSTRANJEVANJE: Posamične rastline 
izkopljemo in pazimo, da v celoti odstranimo 
tudi gomolje, iz katerih so rastline zrasle. Pri 
večjih sestojih je uspešna tudi košnja, ki pa jo je 
treba ponoviti 2-krat letno, in sicer konec junija 
in avgusta.

Vir: ljubljana.si

Foto: Simona Strgulc Krajsek

Foto: Simona Strgulc Krajsek

Foto: Simona Strgulc Krajsek
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Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1865

POTI VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj - oktober

OBDOBJE CVETENJA: julij - oktober

OPIS: Do 2,5 m visoka zelnata trajnica, v 
tleh prezimijo trpežne korenike. Stebla 
gola, vsaj spodnji listi pernato deljeni, 
srednji trojnati do peternati, vsaj spodaj in 
po robu kratkodlakavi. Segmenti listov 
suličasti. Koški v premeru 7–12 cm, 
jezičasti cvetovi zlatorumeni, manjši 
cevasti cvetovi zelenkasti do rjavkasti, 
socvetišče izbočeno, z drobnimi krovnimi 
luskami. Ovojkovi listi se strehasto 
prekrivajo, konice rahlo zavihane. Rožke 
dolge okoli 5 mm, s kratko štirizobo 
kodeljico.

HABITAT: Poplavna območja rek, gozdni 
robovi, logi, včasih tudi gojena (predvsem 
oblika s pomnoženimi jezičastimi cvetovi).

STATUS: Razširjena je po vsej Sloveniji.

PODOBNE VRSTE: Po barvi cvetov je 
podoben topinambur (Helianthus 
tuberosus), ki ima večje koške. Jezičasti in 
cevasti cvetovi so rumeni, cevasti niso 
izbočeni. Listi so jajčastosuličasti, z 
nazobčanim listnim robom, na otip 
hrapavi.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Vir: tujerodne-vrste.info

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
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Topinambur, laška repa (Elodea canadensis)

DOMOVINA: Severna Amerika.

OPIS: Vodna kuga je vodna trajnica z 
nežnim, razraslim, potopljenim steblom. 
Listi so podolgasti, razvrščeni večinoma po 3 
(slika 1), redkeje po 2–5 v vretencu, sedeči, 
približno 1 cm dolgi in 1–5 mm široki. Cvetovi, 
ki se pri nas razvijejo le v zelo toplih poletjih, 
so dolgopecljati (2–15 cm dolg nitast pecelj 
sega nad vodno gladino), enospolni, v 
premeru veliki 5 mm, iz 6 belkastih do 
rožnatih cvetnih listov.

ČAS CVETENJA: maj – avgust
Zrelost semen: semena se v naših krajih ne 
razvijejo.

RAZMNOŽEVANJE: V Sloveniji so prisotne le 
ženske rastline vodne kuge, ki se 
razmnožujejo le vegetativno z razraščanjem 
in razkosanjem poganjkov.

RASTIŠČA: Vodna kuga raste v velikih 
sestojih v plitvinah stoječih in počasi tekočih 
voda (slika 3).

ODSTRANJEVANJE: V zgodnji fazi širjenja je 
možno rastline mehansko odstraniti iz vode. 
Pri tem moramo biti temeljiti, saj se rastlina 
obraste že iz malega koščka poganjka. 
Sestoj vodne kuge lahko uničimo tudi z 
začasno izsušitvijo vodnega telesa, kjer je to 
možno.

KAM Z ODSTRANJENIMI RASTLINAMI: 
Rastline lahko posušimo ali kompostiramo.

Vir: ljubljana.si

Foto: N. Jogan

Foto: N. Jogan

Foto: N. Jogan
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Umori in 
samomori
na Ljubljanici
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Nataša Ćalasan 

Lublaneza, kot jo je prvi zapisal Valvasor ali Laibach, nemško konvertirana 
počasna voda, ki zastaja. Ni le navadna reka, temveč velik naravni vodni tok, ki se 
počasi zvali do oceana ali do stoječe vode, bodisi  morja ali jezera. Po legendi  naj 
bi se do Vrhnike po Ljubljanici peljali tudi Argonavti, ki so pod vodstvom Jazona, 
grškega heroja s pomočjo boginje Atene zgradili ladjo Argo. Pomorščaki so 
potovali mimo mnogih dežel, vse do Kolhide, kjer je živela kraljeva hči Medeja, 
katera se je zaljubila v kapitana Jazona in mu s čarobnim napojem pomagala 
ukrasti zlato runo. Med bežanjem iz daljnega Črnega morja, so zašli v ustje Donave 
in po njenem ter toku reke Save pripluli do izvira Ljubljanice. Na tem mestu naj bi 
ustanovili mesto, ladjo pa razstavili in prenesli po kopnem do obale Jadranskega 
morja.

In kot noben človek nikoli ne stopi v isto reko dvakrat, saj to ni ista reka in ni isti 
človek, tako se tudi legenda ne prenaša v enaki obliki, temveč seka skozi skalo, ne 
zaradi svoje moči, ampak zaradi svoje vztrajnosti. Jazonova pest, ki je botrovala 
jezi zaradi skal, ki so ovirale njihovo plovbo, je vidna v skali pri izviru Ljubljanice pri 
Močilniku, prav tako veliko nevidnih pesti, ki so se dotaknile nedolžnih bitij, ki niso 
nikoli imele te časti postati legende, kot je bil Jazon. Moč  in slava sta kot reka, 
včasih te nežno pometeta, včasih pa brzice prihajajo od nikoder. Reke so kraji, ki 
obnavljajo naš duh, nas povezujejo z našo preteklostjo in neposredno s tokom in 
ritmom naravnega sveta. A kaj je dandanes ritem naravnega sveta? Začetek in 
konec življenja? Ali je konec bolj fascinanten kot začetek ? Ali pa morda začetek 
konca, ki se konča z dvojnim koncem, kjer dva negativa dosežeta obliko 
samomora ali celo umora.

Beda in blišč, tako sevajoča kontrasta, tako močna, da sta pripravljena samega  
sebe povzdigniti v nebesa, taka ali drugačna. In reka je tako mirna do ljudi, da ne 
dvomi, da bo zagotovo prišla tja in ne želi nikamor drugam. Zgodbe, ki jih pozna 
Ljubljanica so obračajoče, upogibajoče in nikoli ne veš, kam bodo šle in kam bodo 
zavile. Če sledite ovinku reke in ostanete na svoji poti, to pomeni, da ste na pravi 
poti. Naj vas nihče ne odvrne od tega. V nasprotnem boste kot odtis Jazonove 
pesti v steni, ki ni bil le odtis, bil je odtis časa, ki se je zgodil in odšel brez časa v nek 
drug čas, ki ga očitno ni bilo.

Nekoč se je pisalo leto 1532, leto, ki je spreobrnilo odtis zgodovine, leto, ko je bil 
zapisan spomin blišča užitka, z druge strani, bede, ki je botrovala sijočemu blišču. 
Ljubezen se je dogajala bliskovito, tako bliskovito, da je nastali otrok še bolj 
bliskovito pristal v času, ki je zvalovil Ljubljanico in vase potegnil grenkobo 
ljubezni, tako čistega občutka, a tako nečiste vesti. Kazenski red Karla V. je 
okrutno dejanje umora otroka zapisal kot detomor, domači škof pa vest čistil z 
molitvami, ki so preganjale tišino vesti, saj ni želel nobeni materi dajati odpustkov 
za rojstvo otrok, ki so jih prav tako matere pripravile za kosilo, njihova vsebina pa 
je skozi kanalizacijski sitem odplaknila vsebino DNK‐a v pozabo rečne struge.
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In kot je življenje reka, ki te včasih nežno pomete, včasih pa brzice prehajajo od 
nikoder, so neštete zgodbe zapisane v staroselskih dnevnikih, dnevnikih, ki hranijo 
temne skrivnosti bede mesta Ljubljane, čeprav bi življenje ob reki moralo pomeniti 
razkroj slabega in rojstvo novega obdobja. Cukrarna, oh ta mogoča stavba, kjer se 
je zvrtel krog neštetih situacij. Podobe ljudi, ki niso našli izhoda iz propadajočega 
brezna, v katerega so konstantno padali, je zvabil temni tolmun pod mostom pri 
Ambroževem trgu, kamor se je zatekala peščica brezizhodnih umov. Mogočno 
šumenje in tok, v katerega so se spustili po skoku v Ljubljanico, je preslepil krik, ki 
ga je še zadnjič spustilo bitje, nekoč tako srečno. Uničevalne moči neizprosnih 
nesrečnih duš niso ovirala niti gromozanska vrata mostu, katera so z lahkoto 
preplezali nesrečniki ali nesrečnice ter se pognali v uspešni skok v temo rešetk, ki 
so jih v momentu razkosale in zbledele spomin na človeški obstoj. Številne mirne 
reke se začnejo kot razburkan slap, vendar se nobena ne pelje in ne peni vse do 
morja, peneča je le misel na človeka, ki je nekoč obstajal, vendar je reka sprejela 
vse njegove skrivnost za vekomaj.

Kdor sliši valovanje rek, ne bo obupal nad ničemer. Seveda je ogromno takih, ki so 
imeli nekoč posluh, vendar so ga zgubili z igrami na srečo. Zasvojenost so zapijali s 
utapljanjem dolgov v še več iger na srečo, le‐ti pa so kulminacijo dosegli z nemilimi 
posegi temačnega podzemlja, ki je živelo in še vedno živi od nesrečnih ljudi. Ena 
izmed črnih senc Ljubljanice je mesto, kamor so dolžnike privezali, jih mučili in po 
priznanju, da je brezizhodno mučiti jih, saj se iz nič denar tudi ne bo prikazal, je 
neusmiljenost terjala nevidne utopitve v Ljubljanici, ki je pogoltnila preteklost in 
izbruhnila sedanjost trupla skoraj v središču Ljubljane, saj je na ta način bila 
prikazana moč pravice, ki je zadostila zasvojenosti.

Obstaja še ena abeceda, ki šepeta z vsakega lista, poje z vsake reke in lesketa z 
vsakega neba. Imenuje se abeceda ponosa in preobratov. Ponos in preobrat se je 
zalesketal, razkosan na koščke na območju Fužin, kjer Ljubljanica pove že 
ogromno zgodb. Koščki nekdaj vrlega moža, čigar inteligenca je presegala 
zmogljivosti marsikaterega Zemljana in je, da bi omogočil družini še lepše življenje, 
kot so ga imeli, odpeljalo na dve strani neba, tisto, ki misli dobro in tisto, ki nikoli 
ne misli nič dobrega. S slednjo je želel obračunati na edukativni način 
spreobrnitve, vendar ga mogočneži na vodilnih položajih niso želeli uslišati in so 
njegovo dvojno delovanje nagradili z osebnim preskokom ograje z neznanega 
mostu pri Ambroževem trgu in skoku na zapornice, čigar trojni tolmun povleče v 
grabljasto razkosanje na prafaktorje vsakogar, ki namerava pustiti drobtinico ali 
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dve svojih organskih zapuščin. Oh, ja, Ljubljanica je premetena, vendar ne po svoji 
krivdi...

In kot bi mogočni misleci rekli, skrivnost reke je v časovni nepomembnosti. Reka 
je povsod hkrati, na izviru, ob ustju, pri slapu, pri trajektu, ob toku, v oceanu, v 
gorah, skratka, lahko bi rekli, povsod. Zanjo obstaja sedanjost, nikoli senca 
preteklosti ali pa senca prihodnosti. V sedanjost zavita preteklost se je nekega 
dne, pred ne toliko leti,  pri plaži v mestnem središču razkrila s truplom, ki je 
zgrozilo meščansko srenjo. Zgodba zabave, kjer je uživanje substanc botrovalo 
stavi, da skok v globino Ljubljanice, ki ni bila globoka, prinese osvežitev možgan 
pod vplivi nepotrebnih substanc, se je izkazal kot nadaljevanka s slabim koncem. 
Premočna osebnost je v temi rečne struge videla globino, vendar je globina 
slabega razmišljanja prinesla skok v plitvo rečno struge, ohromljenost, prekinitev 
dihanja in seveda na koncu bojazen razkritja ter ponovno odvrženje trupla na 
koncu Ljubljanice, ki pa je želelo razkriti resnico in je žal v mestnem središču 
pokazalo sijaj in bedo ljudi, ki živijo iz dneva v dan brezciljno in je komponenta 
nepomembnosti žal vodilna v njihovem življenju.

Ljubljanica ima tako lepo, a včasih zavajujoče ime, v katerega se sleherni 
posameznik zaljubi, ko teče, se spreminja in se pooseblja sanjam. Sanjač pa je 
samo plovilo, ki mora slediti tja, kamor je namenjen. Moč, pogum in modrost naj bi 
bilo vodilo toka te, nam najlepše reke, brhke osvajalke mesta Ljubljane. Vanjo se je 
pri Grubarjevem kanalu, na Kodeljevem, zavit v jugoslovansko zastavo zapodil 90‐ 
letni domoljub, Ivan Hribar, marljiv, strasten politik, močno srce, ki se je po 
sestanku z italijansko upravo, katera mu je ponudila položaj Župana in ga zvabila v 
konsulto, odločil, da ne sprejme ponudbe, ker bi na ta način dal delno legitimacijo 
italijanski okupaciji. Raje je izbral odrešenje v močnem toku Ljubljanice in zapustil 
poslovilno pismo ženi in hčeri z verzi iz Krsta pri Savici pesnika Franceta Prešerna:

Manj strašna noč je v črne zemlje krili,
kot so pod svetlim soncem sužni dnovi.

Za neskončni konec bi lahko rekli, Bodite kot reka...Bodite odprti... Plujte, 
pretakajte misli, nikoli se ne ustavite...
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Nekoč nekje v dolini pod Triglavom je živel slovanski bog Veles. Veles je bil bog 
podzemlja in vojne ,a tudi bog živine in bogastva,bog poezije in čarovništva.Bil je 
pravičen in zato so ga nekateri poistovetili s hudičem,drugi pa so ga častili in ga 
imeli za človeka.Veles je lahko prevzemal podobo zmaja,črnega petelina,kače,bika 
ali volka.Veles je imel moč, da vpliva na rodovitnost in moč zemlje, ker je bil 
pravičen je velikokrat udaril po zemlji pokvarjenih ljudi, zato so ti stopili k čaščenju  
njegovega nasprotnika boga Peruna,kateri se je nato spopadel z Velesom in 
govori se da se je takrat streslo celotno ozemlje,rodovitost zemlje pa je bila 
odvisna od zmagovalca v spopadu.Legenda pravi da je Veles v enem od spopadov 
s peronom prevzel mesto kjer je danes ljubljanska tržnica, ter vso dolino in 
območje kjer je danes tece ljubljanica, od močilnika do izliva v reko Savo.Perun pa 
kje se danes nahaja ljubljanski grad in visje proti triglavu.Velesa niso castili samo 
ljudje ampak tudi živali se posebej volkovi.Bog jim je pomagal se prebiti čez 
hladno zimo, bitkami z lovci , ki so jih pred vsem v zimskih casih lovili in pobijali za 
krzno ter udomačevali za varovanje domov ter vprego v zimskih časih ko je druga 
zivina bila zaradi teze tvegana za prečkanje ledu.Veles ae je tako spremenil v 
mogočnga volka ter ščitil volkove,zato so mu volkovi v znak zahvale nosili  
dragocene predmete,ki so ji našli na poti. Nekega dne ko je veles pocival kot zmaj 
na obmocju vrhnike , natančnje v močilnku so mu volkovi prinesli res poseben dar, 
deklico ki je ležala v zavetju mogočnega drevesa, prekrita z cudovitim jantarjem. 
Deklica naj bi bila Marjanca,ena od 
sedmerih sestric ki so se igrale v 
gozdu, presenetila jih je nevihta in 
sestrice so se razbežale proti domu, 
Marjanca pa je za njimi izgubila sled 
in našla zavetje v deblu mogočnega 
drevesa polnega jantarja.Deklico je 
opazila Devona,boginja gozdov in 
lova,katera je premoceni deklici 
naredila cudovito obleko iz svile in 
najlepsega jantarja, njenje kodrcke 
pa je spremenila v dragocene 
zlatobakrene neuničljive niti.Ker je 
Devona morala  naprej je poklicala volkove naj poskrbijo za njo, volkovi so prispeli 
do marjance in ji prinesli nekaj hrane da bi deklica pridobila zaupanje in šla z njimi, 
marjanca se ni bala, bila je neustrasna igriva deklica, volkove je takoj vzljubila in se 
z njimi podala na težko pot čez hribe in doline,ter skozi podzemlja. Po dolgi poti se 
volkovi le prispelii do moćilnika kjer je stal mogočni zmaj Veles,utrujena od poti so 
deklico položili v zmajevo zavetje ter nadeljevali svojo pot, veles se je prebudil in 
ob njemu je spala deklica zivahnih kodrčkov in v svileni oblekici prekriti z 
jantarjem.

Hej! Otrok! Zbudi se!  ¨je vzkliknil zmaj.Marjanca je odpra oko se namršila ter 
nadeljevala s spanjem ˝
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Hej! Amber!˝je ponovno vzkliknil Veles,Marjanca je odpra oči in odvrnila: ˝ Moje 
ime je Marjanca!¨

Zmaj se ji pribliza in reče:´jaz te bom imenoval Amber,ker hodiš po svetu s to 
jantarjevo tiarco in dragoceno oblekico! Mar ves kako je nevarno oditi taka po 
scvetu?! Zlahka boš tarča nepridipravim roparjem!

Tako ne?! Od kje si se sploh vzela in Kaj počneš tukaj˝?¨

Volkovi so me pripeljali in me pustili tukaj, po tem ko me je boginja Devona našla 
me obogatila s to oblekico in me predala njim mu odgovori Marjanca,˝ pravijo da 

bom ob tebi varna˝˝ohh ,ne, ne ,ne, ne ˝jo prekine 
Veles ˝jaz že ne bo skrbel zate˝Mrjanca ga grdo 
pogleda in odvrne : ˝saj tudi ne bila pri tako gredm 
ogromnem kuščarju˝zmaj jo zacudeno pogleda in 
rece ˝za bit tako mlada in nemočna deklica si pa 
veliko upaš!˝Marjanca razmrši svoje kodrčke mu 
pokaže jezik in odkoraka v gozd,zmaj pa se obrne 
in ponovno zadrema.

Nehajte, izpustite me!!! Na pomoč!!! Kriči Marjanca

Zmaj odpre oči razpre krila in poleti v zrak , kjer 
vidi kako razbojnika nosita Marjanco. Kot strela z 
jasnega plane na niju, ter reši Marjanco,razbojnika 
pa z krili sunkovito odrine v bližnji brezno.

Tretji razbojnik od sramu zbeži v gozd.Marjanca objame zmaja in se mu 
zahvali,ker jo je rešil.Zmaj jo pogleda in reče ˝sem ti rekel da so nevarni! Od zdaj 
naprej bodi z menoj in ubogaj kar ti rečem˝.

Tako je Marjanca živela z zmajem, ki jo je učil vse koristno da bi se znova sama 
znala boriti in preživeti v gozdu.

Tretji razbojnik se je vrnil v mesto,kjer je pripovedoval kako je v gozdu našel 
deklico katero čuva zmaj Veles.

Razbojnik je povedal da deklica nosi dragoceno obleko iz najlepše svile in 
najlepšega jantarja,da ima na glavi zlato tiaro,ter da so njeni lasje kod iz zlazo 
bakrene nitiiz katere  bi se lako naredila neprebojna oblačila,katere tudi sami 
bogovi ne bi mogli uničiti.Zato se zanimanje za deklico hitro širi po svetu. Leta in 
leta  so tako nepridipravi 

Zgodba o Marjanci in zmaju je prišla tudi do kraljične  Emone Ljubljane katera je 
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bila v gradu kjer je bog pekla gostil pojedino za Jazona in argonavte,kateri so prek 
Slovenije vračali v domačo deželo z zlato runo.

Emona je bila dobra prijateljica z čarovnico Savo,ki je sorodnica po njenem rodu z 
Jazonovo Medejo.Ko je Sava izvedela za usodo Medejinega brata,da prepreči 
jazonu da bi prišel v last marjanice. Emona se je odločila,da bo Marjanco postavila 
na svoj dvor kod princeso Ljubljanico,tako da je nihče nebi več iskal.

Emona je slišala da se Jazon z argonavti odpravlja po Marjanco ob zori,zato sta se 
ko so možje zaspali z Savo odpravili k močilniku.

Ko sta prišli do močilnika sta 
zagledali jantarjevo deklico v 
okrilju mogočnega 
smaragdnega zmaja,kateri se je 
takoj predramil in zarjovel 
¨stojta ali pa vas v hipu 
pokončam.

Emona odvrne ˝stoj ,prihajava 
v miru!Nič žalega vama nočeva! 
Prišle sva vama pomagati! Bog 
pekla pošilja Jazona in 
argonavte da pokončajo tebe 
in ugrabijo Marjanco! Ščitijo jih 
grški bogovi!!! V kolikor jo ne odpeljeva na varno bo za vaju konec!˝

Zmaj se nasmehne in ju pogleda: ˝Kako bosta pa kraljična in čarovnica zaščitile 
nekoga če ga bog v oblii zmaja ne zmore?˝

Emona razloži: Kraljična Emona sem. Marjanco bomo s pomočjo čarobnega 
Savinega zelenega plašča čez gozd odpeljali v moj dom ,kjer bo poimenovana 
princesa Ljubljanica,tako da ne bo nihče več posumil,ti zmaj pa boš rekel ,da si jo 
požrl.

Marjanca se pritoži: ˝Nikamor ne grem! Mojega ljubega zmaja že ne bom 
zapustila !˝

Zmaj jo zaskrbljeno pogleda,nato se nasmehne in reče Marjanci: ˝končno te lahko 
rešim.˝

Iz kupa dragocenosti z repom pobere medvedka in ga porine Marjanci v roke in 
reče ˝Evo to je ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,on te bo od zdaj naprej čuval,namesto mene,zame je 
čas ,da se ponovno  spopadem  in za vselej izučim Peruna.
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Marjanca oziroma od zdaj princesa Ljubljanica se je z Emono in Savo odpravila v 
Emonin dvorec,kjer je nihče ni našel.

Legenda pravi ,da je Jazon vrgel zmaja v skalo in da ga je Jurij s sulico zabodel v 
srce ter ga odnesel v mesto ,zmajeva kri naj bi tekla do današnje Ljubljane in ko je 
princesa Ljubljanica to videla je stekla v gozd,kjer je ležal mrtev njen ljubi zmaj, 
stisnila se je k njemu in jokala toliko časa da so njene solze oprale vso zmajevo kri 
od Močilnika do Emone in Save.Nastala je reka katero so poimenovali po princesi‐ 
Ljubljanica‐ona pa je izginila v neznano.

Nekateri  govorijo ,da njena duša biva v strugah reke, zato so ji pri Ljubljanski 
trržnici postavili zmajev most. V enem od zmajev pa naj bi se celo  skrivalo pravo 
zmajevo srce.

Volkovi še danes prinašajo dragocene predmete na kraj zmajeve smrti, katere reka 
prinaša po strugi srečnim najditeljem.
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