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O »vodi, ki samo ob določenem času teče, sicer 
pa le, če se je dotakneš« je pisal Janez Vajkard 
Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske. »Zvedel sem 
zanjo leta 1684, ko sem 24. junija tistega leta jahal 
proti domu....«. Po pripovedovanju domačinov je 
zapisal zgodbo o zmaju, ki bruha vodo in mladi-
če. Zmajevi mladiči so bile človeške ribice, katere 
obstoj so prvič ugotovili prav tu.
Ljudje so od nekdaj potovali, a turizem v pravem 
pomenu besede se je začel razvijati konec 18. 
stoletja in v 19. stoletju.
V vodiču za popotnike po slovenskih krajih iz leta 
1827 je bila zaradi svoje ugodne prometne pove-
zave in bogate zgodovine omenjena tudi Vrhnika. 
Da bi v kraj privabili kar največ gostov, so ug-
ledni vrhniški možje leta 1888 ustanovili Društvo 
za olepšavo trga Vrhnike in njene okolice, danes 
Turistično društvo Blagajana. Lepo urejene poti, 
drevorede, parke, razgledne točke in zanimive 
naravne danosti so povezovali v vabljivo celoto. 
Biser v tej ogrlici je tudi Lintvern, izvir potoka, 
ki je imel nekoč na poti od izvira do mlina ime 
Šumljak, danes pa mu rečemo Bela. Ivan Cankar 
je v knjigi Nina napisal: »Od daleč sem zagledal 
samoten, polrazpal mlin, in kakor vselej, kadar 
sem ga zagledal, me je obšla skrivnostna groza. 
Mlin je visel visoko, kakor nad brezdnom. Izpod 
njega je curljal v globel siromašen potok, ki se 
je skoro ves izgubljal med nasutim kamenjem....«
Po koncu prve svetovne vojne so člani Olepše-
valnega društva postavili kažipote k Sv. Trojici, 
Lintvernu in v Močilnik. Izkrčili so pohodne poti s 
Planine do Kurena, skozi Jelovškov gozd do Lin-
tverna ter naprej do Blatnega in Starega dola. 
Leta 1931 so na območju Starega malna posa-
dili 2000 čebulic narcis, a v kasnejših zapisnikih 
preberemo, da se jih je prijelo le četrtina. V za-
četku tridesetih let prejšnjega stoletja so svoje 
delo posvetili nakupu zemljišča na Planini, posta-
vitvi razglednega stolpa, skromne koče, kleti in 
vodnjaka. 1937 pa so pri Lintvernu postavili klopi 
in mizo za izletnike.
1938 je društvo od Lore Jelovšek odkupilo ze-
mljišče v Starem malnu. Naredili so nov betonski 
jez za kopališče, poglobili strugo in uredili stu-
denček s pitno vodo. Gospodarski odbor trga 
Vrhnike je podaril društvu leseno barako, ki je 
bila postavljena na Jelovcu v času gradnje vo-
dovoda, prenesli so jo v Star maln, jo preuredili, 
okrog nje pa postavili mize in klopi.
Maja 1940 so razpravljali o načrtu večjega kopa-
lišča, ki ga je pripravil ing. Korba, za katerega so 
menili, da je »izstavljen prav dobro in popolnoma 
odgovarja krajevnemu namenu«. Predračun za 
gradnjo pa je bil previsok in se zanjo niso odločili. 
V času druge svetovne vojne je društvo delo-
valo v ilegali, po koncu vojne, ki je uničila večino 

objektov v lasti društva so takoj začeli z obnovo. 
V knjigi zapisnikov od leta 1930 do 1949 je prav 
v slednjem zabeležena naloga obnovitve Starga 
malna. Pot do tu je bila še dolga. Med drugim so 
urejali Sv. Trojico in jo poimenovali v Cankarjev 
gaj, obnovili so postojanko na Planini in leta 1955 
postavili nov razgledni stolp, uredili Močilnik, ku-
povali zemljišča in postavili nov gostinski objekt.  
1957 so v Starem malnu kupili zemljišče od Jane-
za Stanta, uredili so kopališče in dokončali grad-
njo koče, leta 1960 so zgradili klet, cementni zid 
okrog bazena in stopnice. Namestili so klopi in 
mize okrog točilnice. Dela je društvo krilo s svo-
jimi finančni sredstvi, udarniškim delom članov 
in delno s podporo Občinskega ljudskega odbora 
na Vrhniki. Leta 1974 je društvo želelo s pomočjo 
tabornikov oživiti Star maln, 1987 je prvič orga-
niziralo prvomajsko srečanje, leto dni kasneje pa 
v Star maln pripeljalo elektriko. 1993 je kupilo ze-
mljišče in porušen objekt (nekoč mlin) ter obnovi-
lo mlinsko kolo, 1994 je dokupilo zemljišče pri koči, 
izdelana je bila lokacijska informacija in načrti za 
postavitev mlina (Pavle Mrak). Kočo je društvo 
nadgradilo, prekrilo in izdelalo sobe med letoma 
2005 in 2006.
Leta 2011 je bila izdelana Strategija razvoja Starga 
malna in hribovitega zaledja, leto dni kasneje pa 
prva  Idejna zasnova.
Star maln je bil in je priljubljena izletniška točka in 
naravno kopališče za domačine, vedno znova pa 
ga odkrivajo domači in tuji gostje od vsepovsod. 
V zeleni oazi ob čisti vodi, v kateri domujejo po-
točni raki se nadihamo svežega in v poletnih dneh 
malo hladnejšega svežega zraka.
Turistično društvo Blagajana je v zadnjih desetle-
tjih kočo dajalo v najem. Leta 2016 je registriralo 
prostovoljstvo in upravljanje koče vzelo v svoje 
roke. S pripravo hrane po domačih receptih, z 
vedno aktualno ponudbo jedi z žara, z domačimi 
sladicami, povezovanjem z lokalnimi pridelovalci 
in proizvajalci ekipa Star maln privablja goste, ki 
se radi vračajo. Po mnogih letih premora je dru-
štvo obudilo prireditev »Živel 1. maj«. Spet se je 
povezalo s taborniki. Od leta 2008 društvo vsako 
leto pripravlja srečanje priseljenih občanov z do-
mačini »Tu smo doma«, v Star maln je pripeljalo 
karavano mladih popotnikov iz Francije EUROP.
RAID, gostilo je »Dneve evropske kulturne dediš-
čine« v sodelovanju z razstaviščem Moja Ljublja-
nica, povezuje se z lokalnimi organizacijami in 
društvi pri organizaciji mnogih prireditev.
Oktobra 2019 se je zavrtelo novo mlinsko kolo! 
Ekipa Star maln je tej zeleni oazi miru vdihnila do-
mačnost. Z izkušnjami bogate preteklosti je dru-
štvo zazrto v prihodnost.

Avtorica: Mirjam Suhadolnik

št.43
»Stari mlin pri Vrhnki.
Kakih 4000 korakov od Vrhnike izvira potok, ki mu Slovani pravijo Stari mlin. Teče s 
polnim tokom štiri, pet dni, nato pa za ravno toliko dni izgine pod zemljo in se mu struga 
popolnoma posuši. Nato prekine svoje mirovanje in zpote priteče voda iz globin in potok 
je pet dni poln, nakar se spet posuši. Če udariš s palico po skali izvirka, ko ta miruje, 
tedaj udari voda vsa v penah iz globin in napolni strugo potoka, a kmalu se umiri in 
zopet usahne. Leta 1650 po K.r. nas je skupina hodila po teh suhi strugi. Vreme je bilo 
jasno in sonce je sijalo, ko nam je nenadoma prižuborela nasproti polna struga vode in 
nas opomnila, da je mirovanje potoka prenehalo. Morali smo se hitro umakniti na breg in 
nadaljevati pot po bregu ob kipečih valovih.

Spisal prvi slovenski zgodovinar Martin Baucer, Zgodovina Norika in Furlanije
Jezuitski samostan v Gorici
1663 po K.r. - po Kristusovem rojstvu, 2414 p.u.R. - po ustanovitvi Rima,  4057 p.v.p. - po 
vesoljnem potopu, 5715 p.u.s. - po ustvaritvi sveta«

Zmajeva pot

Turistična koča

Mlin
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Situacija območja ureditve 
(Idejna zasnova ureditve Starga 
malna, Delavnica d.o.o., 2012)
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PROgRAm

27. 9. 2019 - 31. 12. 2020
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObčAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

13. 6. 2020 ob 11. uri
sPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZsTAVI mOJA LJUbLJANICA
spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

20. 6. 2020
POLETNA mUZEJsKA NOč

10.00 - 13.00
ANKINA KAŠčA - stara Vrhnika

14.00 - 17.00
sTAR mALN - Vrhnika

18.00 - 24.00
Razstavišče mOJA LJUbLJANICA

V sodelovanju s Turističnim društvom blagajana 
in Anko grom pripravljamo zanimiv celodnevni 
program s poudarkom na etnološki dediščini 
Vrhnike. Podrobnejše vsebine programa na 
www.mojaljubljanica.si.

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

VIZIJa
Idejna zasnova območja starga malna
V nadaljevanju predstavljamo tri glavne točke 
ureditve, predvidene v projektu idejne zasnove 
ureditve Starga malna (Delavnica d.o.o., 2012).  
Točke bodo območje povezale v urejeno funkci-
onalno celoto, ki se bo lahko naprej razvijala v 
skladu s trajnostnimi načeli.

MLIN
Rekonstrukcija in revitalizacija mlina
V skladu s strateškimi izhodišči se mlin v Starem 
malnu prepoznava kot element neregistrirane 
kulturne dediščine območja Vrhnike in je zato 
smiselna obnova z namenom ohranjanja in pre-
zentacije, tudi v širšem kontekstu Vrhnike (npr. 
sistem kašč v povezavi z mlinarsko dejavnostjo, 
ipd.) Stavba mlina se rekonstruira z namenom 
programske revitalizacije in kot razširitev turi-
stične ponudbe Starga malna.
Razpoložljivi podatki za rekonstrukcijo so stara 
fotografija iz leta 1905 (vir: Arhiv TD Blagajana) 
in skica rekonstrukcije (slika v gostišču, vir: Arhiv 
TD Blagajana).
Idejna zasnova mlina
Prenova notranjosti mlina oz. program mlina je 
možna v več variantah. Pomembno je zlasti, da 
je program mlina dovolj neagresiven, da ne kva-
ri ali prekomerno obremenjuje objekta hkrati pa 
vzpostavlja neko novo atrakcijo, ki bo zanimiva za 
obiskovalce. Prvotna kvaliteta in vrednost mlina 
je bolj v pomenski vrednosti, kot pa dejanskem 
arhitekturnem izgledu, ki ga lahko bolj ali manj 
verno rekonstruiramo zgolj po zelo skopi foto-
grafski dokumentaciji.
Najbolj avtentična prenova oz. program mlina je 
rekonstrukcija originalnega programa. Zaradi 
skopih podatkov o dejanski vsebini mlina lahko 
prenovo izvedemo kot interpretacijo prvotne de-
javnosti na sodoben in atraktiven način po princi-
pu hiše eksperimentov.
Za najbolj nazorno izkušnjo dejavnosti opremo 
mlina prikažemo kot interpretacijo mlinske na-
prave, ki omogoča interaktivno sodelovanje obi-
skovalca in dejansko upravljanje z napravo na 
poenostavljen način.
V spremstvu vodiča bi lahko obiskovalec npr. 
preusmeril vodo na mlinsko kolo, zagnal prenos 
z mlinskega kolesa na mlinske kamne in nenaza-
dnje dejansko zmlel zrnje.
Obiski bi bili lahko vodeni za posameznike in sku-
pine ter na ta način edinstveni v Sloveniji.

TURISTIČNa KOČa
Lokacija in obstoječe stanje 
Območje Star maln se nahaja ob potoku Bele, 
enemu izmed pritokov reke Ljubljanice. Nahaja 
se tik za znamenitim izvirom Lintvern. Turistični 
objekt je bil predmet številnih predelav in širitev. 
Za senčenje so uporabljeni sponzorski dežniki, po 
prostoru so se postavljale tudi razne programske 
razširitve, a brez premisleka o celoviti zasnovi 
območja. Obstoječi objekt trenutno po kapaciteti 
ne zadošča več potrebam turističnega in gostin-
skega programa, zato je predvidena programska 
in volumenska širitev.
Celostna sonaravna zasnova 
K zasnovi objekta je potrebno pristopiti čimbolj 
trajnostno in sonaravno v vseh pogledih - od za-
snove samega programa, do uporabe materialov 
in nenazadnje delovanja objekta. Programska za-
snova izhaja iz principov trajnostnega turizma, ki 
temelji na kvaliteti, izvajanju programov v poveza-
vi z lokalno tradicijo in uporabo lokalnih proizvo-
dov, ozaveščanja, vključevanja lokalnih skupnosti 
itd. Izogiba se masovnemu turizmu. Pri obnovi 
samega objekta bi se pristopalo z reciklažo grad-
benega materiala obstoječega objekta in upora-
bo lokalnih polizdelkov, z vključevanjem lokalnih 
obrtnikov. Nov objekt bi zadoščal sodobnim ener-
getskim standardom. Predvideva se tudi možnost 
energetske samooskrbe s pridobivanjem energije 
z mlinom, solarno ogrevanje, izkoristkom narav-
nih danosti in podobno.
Koncept
Dejstvo je, da obseg željene turistične dejav-
nosti presega zmogljivost obstoječega objekta. 
Postavlja se vprašanje pravilnega širjenja pro-
grama. Širjenje se je do sedaj izvajalo v obliki 
prizidkov in nadstreškov, ki so sčasoma “skazili” 
prvotni uravnoteženi izgled turističnega objekta. 
Predlaga se, da se z nadaljnjo prenovo objekta 
pristopi bolj celostno - osnovni objekt se izčisti, 
izgled se poenoti z dodatno fasado, s katero se 
rešuje tudi energetsko učinkovitost stavbe. V 
sklopu tega se zamenja/viša tudi ostrešje, s či-
mer se izkorišča tudi mansardni prostor, ter iz-
čisti stavbni volumen. Vsa širjenja programa se 
izvedejo s samostojnimi volumni, ki se povezujejo 
v sklenjeno celoto, ki bo urejalo celotno območje, 
ter odgovarjalo na danosti lokacije.

TEMaTSKa POT – ZMaJEVa POT
Idejna zasnova celostne ureditve
Voda oz. potoček Bele, ki teče vzdolž območja 
Starga malna daje karakter in identiteto celotne-
mu območju. Posebnosti Lintverna je opisoval že 
Valvazor: voda ki priteče, če se jo dotakneš, zmaj 
na izviru, ....). To je izredno močno izročilo, ki se je 
ohranilo vse do danes in predstavlja etnološki po-
tencial, ki ga je vredno izkoristiti. »Zmajeva pot« 
je obnovljena planinska pot do izvira Lintvern, 
obogatena s tematiko vode, opazovanja narave 
in legendo. 
Ob poti se nanizajo posamezni elementi tako 
meditacije in mirnega doživljanja vode ter nara-
ve, kot posamezne točke atrakcije in motivacije. 
Oblikovanje ureditev in opreme je v zasnovi so-
naravno, predvsem v izboru lokalnih materialov 
(les, kamen). Skozi svojo funkcijo izobražujejo obi-
skovalce, npr. z igro ali skozi svojo umetniško ali 
tehnično vrednost.
Pot je zasnovana za večkratno doživljanje oz. 
uporabo. Glavni uporabniki tega prostora so lo-
kalni obiskovalci iz bližnje okolice Vrhnike, ki se v 
območje Starga malna vračajo pogosteje, zato 
naj bo obisk le-tega vedno zanimiv in privlačen. 
Otroke skozi igro uči o izjemni zgodovini območja, 
življenju ljudi in naravnih pojavih.

Avtor: Delavnica d.o.o., Uroš Jereb

Najstarejša fotografija starega mlina iz leta 
1905 (vir: arhiv TD Blagajana)

Idejni projekt prenove mlina
(Delavnica d.o.o., 2012)

Idejni projekt prenove turističnega objekta 
(Delavnica d.o.o., 2019)

Celostna grafična podoba Starga malna 
(Delavnica d.o.o., 2017)

Sledi stoletij označujejo naravni biser. 
Zdaj, ta čas, smo tu mi, ki puščamo 
svojo sled. Verjamemo, da delamo 
dobro in prav. 
 
Turistično društvo Blagajana


