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PREDGOVOR
Stare domačije na strmih pobočjih bistre Zakojške grape pod Poreznom imajo
izjemno zgodovino in posebnost. Prvotni kmečki domovi so dajali številnim ljudem
zibelko in trdo garaško delo, da so preživeli svoje »grunte«, ki niso bili majhni.
Kmečki dom je največkrat obešen v strm breg in ponosno gleda po dolini. Njegov
ponos peče in boli. Do domačij so se vile ozke stezice, čez vodo so bile nadelane
lesene brvi. Vrednota tega preteklega časa so bili ljudje, ki so bili delovni in ljubeznivi,
skromni in popustljivi, ter v vsakdanjosti srečni in ljudski.
Strme poti, ki so vile mimo njihovih domov so bile kot križev pot redkih
dragocenostih, njihovi domovi so zgolj biseri v njem. Težaško delo v teh strminah
predstavlja težko prigaran kruh.
Pot je ena sama in ni nikoli dosežena molitev, ki je kot čista in pretresljiva ter
zgovorna pesem, ki so jo domačini prepevali pri delu in pozimi za toplo pečjo, ki jim
je dajala toplino.
Neumorno in garaško delo je ljudi iz teh strmin zvabilo v dolino po boljšem zaslužku
za preživetje. Vsak zase so ljudje odhajali in strma pobočja in čvrste domačije so se
počasi praznile.
Zvabila nas pot je v dolino,
speljala v mesto je sivo,
pod vetrom povsod razmetani,
vsak zase sedaj smo ostali.
Skoz okno ozrem z bolečino,
se v pusto betonsko sivino,
na bregu pod našo planino,
pa v cvetju kostanji so spet.
(Avsenik)
V tako prelepem pobočju začne prevladovati praznina, ki prevlada in začne naravo
preoblikovati v divjino in temno samoto. Z odhodom človeka zatone neumorno delo in
izvirno stavbarstvo, ki ga je človek ustvaril.
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Mogočni in bogati travniki se začnejo zaraščati in preplavi jih pusto in gosto grmovje,
ki zakrije ves trud, ki si ga je marljiv človek ustvaril. Mogočni domovi so zaspali v
koprivah, izginile so tudi poti do njih.
Z nekaj verzi bi rad opisal našo naravo skozi zgodovino prečudovite bistre grape,
kjer je življenje ugasnilo in so vidni le trudi našega predhodnega človeka, ki se
utapljajo v pozabo.
Visoko tam v daljavi
Porezen stoji.
Čisto tiho in ponosno nad
dolino strmi.
Ob uhojenih stezicah v
vetru travniki šume,
na travnikih prelepe rožice cvete,
tu pozabiš na gorje.
Tam v ozadju
Kojca se smeji.
S svojo košato podobo
vasicam senco deli.
V grapi tam pod Poreznom
ljudje so bili,
zadaj pa žalostna podoba
v grapi še živi.
(Gorazd Lapanja)
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1 UVOD
Namen raziskovalne naloge je prikazati življenje v zakojški grapi v preteklosti in kako
se sama grapa spušča v pozabo v današnjih časih. Bogate kmetije, ki so se
razprostirale pod pogorjem Porezna, so včasih dajale kruh petim kmečkim družinam,
ki so živele na tem območju. Življenje se je z leti spreminjalo, postajalo vse težje,
dostopi do kmetij so bili težki, zato so začeli ljudje odhajati v dolino. V dolinah so si
poiskali delo in si ustvarili družine tako, so se mogočne kmetije v Zakojški grapi
začele opuščati in prazniti.
Človek ni več vlagal truda in dela za ohranitev posesti, zato so se mogočni travniki
začeli krčiti in tako, se je začel širiti mogočen gozd. Le posamezen človek vsake
kmetije je prišel malo pogledati dom, a ko je še ta zaradi starosti in bolezni
onemogel, se je podoba tega življenjskega predela izgubila in zamrla v globoki divjini,
ki prevladuje v današnjih časih.
Skozi nalogo je prikazano življenje v Zakojški grapi v sedemdesetih letih in kakšna je
podoba danes. V nalogi je opisan glavni vir Zakojške grape, to je potok Poreznica s
številnimi slapovi.
Nalogo spremljajo številne risbice in pesmice, ki se nanašajo na raziskovalno temo.
Cilj naloge je vsaj malo spodbuditi človeka o ohranjanju gorskih predelov in
preprečevanju širjenja gozdov. Spodbuditi ohranjanju travnikov in čudovitih gorskih
lepot.
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2 PREDSTAVITEV POREZNA Z ZAKOJŠKO GRAPO
2.1 Porezen
Porezen (slika 1) je najvišji vrh Cerkljanskega hribovja, ki se strmo dviga na višini
1632 m na Cerkljansko kotlino. Dom Andreja Žvana stoji na 1590m.
Nad okoliško hribovje se dviga vrh, ki ni poraščen, z njega je lep razgled na Julijce,
visoke dinarske planote in Škofjeloško hribovje. Vrh je primeren za zimske vzpone.
Pod vrhom so na južni in zahodni strani pašniki in senožeti z obilico gorskih rastlin.
Na prostornem, zaobljenem, zelo razglednem vrhom je spomenik partizanom, padlih
leta 1945.
Na Poreznu je bila včasih meja med Italijo in Jugoslavijo. Na vrh njega je bil
prepovedan vstop vsem turistom, tudi tisti niso imeli vstopa, ki so imeli gor senožeti.
Kjer je zdaj koča A. Žvana je bila včasih italijanska kasarna. Po razpadu Italije so
prišli domačini in partizani, da so izgnali Italijane. 8.9.1943 je bil razpad fašizma in od
takrat je bil prost vstop vsem. Gora je zdaj namenjena turistom in drugim ljudem.
Obrobje Porezna je poraščeno s senožetmi, travniki, pašniki na vzhodni strani celo z
gozdom (slika 1).

Slika 1: Pogled na obronke Porezna /6/
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2.2 Zakojška grapa
Zakojška grapa je bila včasih bogat vir življenja, saj so tukaj živele številčne družine.
Vsaka domačija je bila vezana na svoj »grunt«, ki so ga skrbno obdelovali in
pridelovali hrano za preživetje. Glavni vodni vir, ki jim je služil za pogon mlinov in
vodnih žag je potok Poreznica, ki se še danes neokrnjeno preliva po tej grapi. Na
potoku so vidni številni slapovi in ruševine mlinov in žag, ki so jih ljudje včasih imeli.
Podoba te grape v preteklosti je bila čisto drugačna kot je danes. Včasih so bila vsa
strma pobočja obdelana pokošena, njive zorane, poti do domači so bile vzdrževane.
Današnja podoba kaže čisto drugačno sliko, kot bi lahko rekli, odraz sodobnega
človeka do okolice. Domačije se podirajo, travnikov sploh ni več, skozi grapo vodijo
le ozke komaj opazne stezice. Namesto travnikov raste mogočno grmovje, ki zakriva
propadajoča pobočja in stavbe kmetij, ki so tu napolno živele še v sedemdesetih in
osemdesetih letih.

Slika 2: Zakojška grapa v geografskem prikazu /2/
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Topografski prikaz območja Zakojške grape pod Poreznom (slika 3):

Slika 3: Topografski prikaz območja Zakojške grape z gorskimi kmetijami pod Poreznom /6/

Ortofoto prikaz območja Zakojške grape pod Poreznom (slika 4):

Slika 4: Ortofoto prikaz območja Zakojške grape z gorskimi kmetijami pod Poreznom /6/
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Na prejšnji strani je letalski posnetek Zakojške grape z oštevilčenimi kmetijami (slika
3, slika 4). Zakojška grapa pa ni premogla samo kmetije, ampak še mlin in vodno
žago.
1. Domačija »V Grapi«,
2. Domačija »Pri Mušču«,
3. Domačija »Pri Obidu«,
4. Domačija »V Osaji«,
5. Domačija »V Camariji«,
6. Vodna žaga in mlin.

2.2.1 Slapovi na potoku Poreznica – Zakojška grapa
Potok Poreznica se spušča po dolini v petih slapovih, ki so prikazani v nadaljevanju
tega poglavja.
Do slapov vodi kolovoz iz vasi Zakojca, mimo bajtarije »V Mlaki«, in nadalje se je
potrebno spustiti do grape, po kateri teče potok Otavnik. Naprej nas bo stezica vodila
po desnem predelu te grape navzdol in le kmalu bomo zagledali, naslednjo grapo, ki
pa se imenuje Zakojška grapa, tu pa je že prava pot. Pot se vije kar po grapi navzgor
in že po 30 minutah hoda se začnejo prvi slapovi.
Slap na pritoku:

Slika 5: Slap na pritoku /2/
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Spodnji slap:

Slika 6: Spodnji slap /2/

Zgornji slap:

Slika 7: Zgornji slap /2/
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Slap v grapi in slap Poreznica:

Slika 8: Slap v grapi in slap Poreznica /3/

Na potoku Poreznica je še precej manjših slapov v zgornjem delu, ki pa niso
poimenovani. Njihova imena niso znana. Narava je v skriti divjini ohranila svojo
neokrnjenost. Svet je takšen kot ga narava ustvarja, človeške duše tukaj skoraj ni.
Vodni vir je čist, kot biser na zemlji. Redek popotnik zaide v divji svet Zakojške grape
pod Poreznom.
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2.3 Življenje v naravi nekoč in danes - Zakojška grapa
Zakojška grapa ni le grapa, ki si jo človek zamisli. Po grapi ne teče le divja voda, ki
se spušča strmo in divje v dolino. Zgodovina zakojške grape ima pestro in bogato
tradicijo. Nobeden skoraj ne verjame, da so včasih na teh strmih pobočjih živele in
delovale največje kmetije daleč na okoli. Ljudje so tukaj živeli in ustvarjali svoj gorski
način življenja. Samostojno so pridelovali hrano na svojih posestvih, le sol in sladkor
so hodili kupovati v dolino. Pot v dolino ni bila lahka, bila je zelo dolga, saj so za hojo
do prve vasice Zakojca porabili skoraj več kot eno uro hoda. Ljudje so imeli voljo do
življenja in dela, zato so vztrajali v tej samoti. Počutili so se vladarja samega sebe na
svojih posestvih. Včasih kolovozi, a danes ozke in deloma neopazne stezice, so
vodile v dolino.
Pot jih je po sol in sladkor včasih ponesla v dolino. Nič drugega jim ni preostalo, kot
da so zaklicali: »Na pot, pojdimo na dolgo pot«. A to ni bila edina pot, ki jih je zanesla
v dolino. Gorski domačini, če se lahko tako izrazim, so bili verni in pobožni, zato jih je
pot velikokrat ob nedeljah ponesla v dolino. Priti od tukaj do svoje cerkve je bilo
pravo romanje. Njihove cerkve se iz domačije ni videlo, kako se imeli daleč do svojih
grobov.
V Zakojški grapi je bilo včasih pravo kmečko življenje, ljudje so imeli polne hleve
živine, so obdelovali svoje njive, gospodar je pridno sušil seno v poletnih mesecih,
otroci so pasli, gospodinja je skrbela za dom in družino. Živeli so v svojem miru in v
svoji tišini in ponosnosti. Družine tukaj so bile številne, kmetije ogromne.
Prišel je neusmiljeni čas po drugi svetovni vojni in počasi začel zavračati hribovskega
marljivega kmeta. Otroci so šli po svetu za boljšim zaslužkom, starši so ostajali sami
doma. Gospodarji so počasi umirali in tako so se gorske domačije začele tiho in
žalostno prazniti. Z njimi je utonilo tudi gorsko stavbarstvo. Začela se je izgubljati nit
z arhitekturo prednikov, ki so živeli v teh strminah. Veselje in pogum prihodnosti ni
mogel več zoreti, zato je usahnil v pozabo.
Danes je podoba, nekoč bogatega življenja, pozabljena. Poti ni več zaslediti,
domačije obdajajo gozdovi in grmovja. Vsaj se sprašuje, kje so tisti cvetoči travniki?
Pozabljeni so, prekril jih je mogočen gozd. Človeka tukaj ni več, le posamezen
popotnik za svojo dušo raziskuje zaraščajočo se naravo, ki prekriva domove dobrega
kmeta. Divjina je prevladala na tem območju. Bila je močnejša od šibkega človeka,
zato se je sam tiho umaknil v pozabo.
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Čas, ki mi je bil naklonjen, da potujem skozi zgodovino tega življenja, je bogastva
vreden. Izkoristil sem in preučil življenje kmečkega področja pod Poreznom. Pot mi je
bila usojena, da sem osvojil divje lepote te grape danes in jo primerjal s fotografijami
prednikov nekoč.
Ozke zapuščene stezice vodijo po divji grapi do posameznik domačiji. Teh domačije
je bilo v tej grapi pet, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju.

2.3.1 Domačija »V Grapi« v Zakojški grapi
Prelepi slapovi v divji naravi, še malo naprej korak v Grapi se ustavi. Prva domačija,
do katere nas stezica pripelje je »V grapi« (po domače: »V grapeh«) – Zakojca 41.
V Grapeh
Nizko tam v globočini
hišica se skriva,
nižje dol v grapi potok
se skozi slap izliva.
Prav ponosno tam nad
slapom Graparjev dom stoji,
kjer strma pot skozi
gozd drvi.
Težko tam življenje
grunt je poslal,
graparsko kmetijo v
trdo delo je pognal.
Pridni tu ljudje s
kmetijo so živeli,
a težki časi v dolino
so jih vzeli.

Slika je povzeta po stanju iz leta 1990
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Misli na domačijo »V Grapi«:
Čista voda kot biser je bil njihov zaklad, ki pretakal se je po lesenih ceveh daleč tam
izpod »Wabidovega mlina«. Človeška skrb je zamrla in voda z njim. Ni več bistre
vode, ki bi imela vonj po lesu. Lesene cevi so domačini sami pripravljali tako, da so
vrtali v 5 metrov dolge ravne smreke, kar z obeh strani. Priprava ene cevi je trajala
kar štiri do pet ur. Izdelali so veliko cevi, saj so morali pripraviti 700 m dolg cevovod.
Tanjše dele cevi so vtikali v debelejše. Trud nekdanjega človeka je danes
pozabljena.
Trden je bil rod graparskih ljudi, ki so z vso dušo živeli v strmih pobočjih nad potok
Poreznica. Hiša danes še stoji, hlev kaže svojo propadajočo se podobo, po kleti
skoraj ni več sledu. Preljubo korito z bistro pitno vodo pozdravi popotnika, ko pride k
domačiji.
Na hiši smerokaz »POT V PORZN« usmeri proti Poreznu, saj so domačini včasih
govorili, da hodijo v »Porzn«.

Podoba graparske domačije iz preteklih let (leto 1989 – 1991):
Pred leti so imeli graparjevi kar nekaj poslopij, kljub temu, da so bili ena manjših
kmetij v Zakojški grapi. Poslopja, ki so sestavljala domačijo so bila: hiša, hlev, klet,
pajštva, kozolec.
Hiša »V grapeh« iz let 1989 – 1991:

Slika 9: Hiša domačije »V Grapeh« iz leta 1989 – 1991 /4/
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Pajštva »V grapeh« iz leta 1989 – 1991:

Slika 10: Pajštva domačije v Grapeh /4/

Senik in hlev in kozolec »V grapeh« iz leta 1989 – 1991:

Slika 11: Senik, kozolec in del hleva domačije »V grapeh« iz leta 1989 – 1991 /4/
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Še nekaj utrinkov poslopij graparjeve domačije iz let 1989 – 1991:

Slika 12: Leseno korito pred hlevom in pajštva /4/

Podoba graparske domačije iz leta 2007:
Delovna človeška roka je zastala, zato je pogled na domačijo danes komaj še
opazen skozi gosto grmovje in obilen gozd (slika 13).

Slika 13: Pogled na domačijo »V Grapi« danes (2007) /3/
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Majhna hiška še stoji, ker človeška dlan jo še pokonci drži (slika 14). Na hiši nas
smerokaz usmeri po poti, ki pelje v »PORZN« - Pot v Porzn.

Slika 14: Hiša domačije »V Grapi« (2007) /3/

Hlev se podira in ostale se kamnite stene in bistra voda v lesenem koritu (slika 15).

Slika 15: Propadajoči se hlev (2007) /3/
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2.3.2 Domačija »Pri Mušču« v Zakojški grapi
Po pozabljeni stezici k sosedu Mušču pot se vije. Celo čez skalni rob se vzpne, le
dvajset minut hoda in steza nas do sosedove hiše pripelje: »Pri Mušču« - Zakojca
39

Pr' Mušču
Na koncu bistre grape
Muščev dom stoji,
v strminah dol pod hišo
gospodar seno suši.
Iz dimnika se visoko
nad dolino dim vali.
V kmečki kuhinji pa
Hrana prav lepo diši.
Tam gor za hišo velik
hlev stoji,
v njem pa živina
mirno in lepo ždi.
Po strmih domačih tratah
otroci tekajo,
ker njih življenje
je težko.

Slika je povzeta po stanju iz leta 1979
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Misli na domačijo »Pri Mušču«:
Mogočnost, veličastnost sem opazoval iz zaraščajoče se senožeti navzdol v
Muščevo domačijo. Odmaknil sem vejo brezovega drevesa sredi zapuščenega
travnika in uzrl pogled na Muščevo hišo in zidovje hleva. Pozimi so ga obdajali
hladni dnevi in senca se je kopičila. Sončni žarki so se pokazali za kratek čas in hitro
pomahali v slovo do naslednjega dne. Kratki sončni obhodi so morali biti božanski s
polno topline, mi je prešinila misel, ko sem opazoval to veličastno Muščevo posestvo.
Gospodar je sušil seno po strmih obronkih po svojem ozemlju otroci so tekali in tako
so morali na polno izkoristiti kratke žarke sonca.
Po strmem pobočju me je pozdravila Muščeva hiša, kjer so nad glavnim portalom
imeli božjo podobico, ki jih je varovala vse življenje.
Komaj sem uzrl pot, ki se je z odselitvijo človeka zarasla in skrila dostop človeku
skozi neokrnjeno naravo. Hiša še mogočno stoji, hlev se sesipa, kozolec je padel,
stezice do sosedov so se zarasle. Trud nekdanjega človeka je bil zaman in je umrl.

Podoba Muščeve domačije iz preteklih let (leto 1979):
Človeško delo je bilo trdno, vestno in neutrudno. Človek je obdeloval in ohranjal
svojo posest in podoba narave je bila vredna ogleda (slika 16).
Travniki so bili pokošeni in urejeni, njive so bile obdelane, gozdovi bogati in očiščeni.
Zdravje jim je bilo naklonjeno, bistra voda jim je tekla po grlu. Uživali in vdihavali so
čist gorski zrak, ki jim je poklanjal moč in vztrajnost za trud in garaško delo.
Dolga pot je tukajšnje ljudi vodila do prave civilizacije. Njihov korak je bil mogoč in
stabilen, saj takrat ni bilo prevoznih sredstev, le kakšen voz se je dobil in konj ali vol.
Nedelje so jih privabile na dolgo pot k maši na Bukovo.
A že v poznih sedemdesetih letih so človeški stiki na teh obronkih začeli umirati.
Otroci so odkorakali v dolino po boljšem zaslužku. Starši so ostali doma, a njihov
korak je postajal težji in neobvladljiv.
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Slika 16: Pogled na Muščevo domačijo v letih 1970 – 1980 /5/

Podoba Muščeve domačije iz preteklih let (leto 1975):

Slika 17: Muščeva domačija iz leta 1975 (mesec maj) /4/

Muščeva kmetija je včasih cvetela skupaj z naravo, to je prikazano na zgornji sliki 17.
Podoba Muščeve domačije iz preteklih let (leto 1991):

Slika 18: Muščeva domačija iz leta 1991 (mesec April) /4/
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Podoba Muščeve domačije iz leta 2007:
Umik človeka iz narave podaja propadajočo se podobo narave (slika 19). Človek
naravo ustvarja, narava je biser in zaklad človeškega dela.

Slika 19: Pogled na Muščevo domačijo leta 2007 /3/

Veličastna hiša (slika 19) še stoji, a njen ponos že v pozabo hiti, saj le redki popotnik
mimo prihiti. Hlev se je podrl (slika 20) in kaže propadajočo podobo, kozolca ni več.

Slika 20: Hiša in propadajoči se hlev Muščeve domačije leta 2007 /3/
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Velika mogočna hiša, ki je preživela dvanajst člansko kmečko družino, se počasi
skriva in umika za gostim grmovjem, ki prevladuje namesto bogatih cvetočih
travnikov. Hlev in kozolec skoraj nista več opazna.
Cvetočih travnikov z prelepim cvetjem danes skoraj ni več. Lepote so nadomestila
ogromna košata drevesa in gosto leskovo grmovje. Življenje človeka je pozabljeno in
samota živi v senci in tišini.
Kje so tisti časi, ko je človek vladal naravi. Starih časov več ni, so pozabljeni in ne
bodo se nikoli več vrnili.
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2.3.3 Domačija »Pri Obidu« v Zakojški grapi
Ozka stezica v strm klanec se povzpne, nekoč travnik, danes grmovje okoli stezice
se razprostira. Pogled nad grapo, kar ga je še ostalo, se utira. Hitro stezica do
domačije privede. Domačija ta sosedova je največja tukaj naokrog: »Pri Obidu« (po
domače: Pr' Wabidu) – Zakojca 40.

Pr' Wabidu
Tam pod ostrim robom
Wabidov dom stoji,
in z žalostnim ponosom
nad dolino strmi.
Tam v strmih globočinah
Wabidov mlin bedi
in svoje krhke stene
v potoku že topi.
Tam na strmih se pobočjih
kjer včasih rož'ce so bile,
danes pogumen popotnik
skozi grmovje pretika se.
Delo pridnih kmetov

Slika je povzeta po stanju iz leta 1985

sedaj pozabljeno je že,
pusta in neumorna tišina
tukaj je.
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Misli na domačijo »Pri Obidu«:
Obidovi so si svoj grunt in samozavest utrjevali sami zase. Pokonci so jih držale
volja, trud, pogum in moč v lastnih rokah. Njihovo življenje je bilo postlano tam daleč
v odmaknjenem kotu visoko pod skalnatim robovjem pod hribom Porezen. Z viška so
gledali na svojo vasico Zakojca, ki je bila tako daleč. Nikoli niso imeli pogleda na
domačo cerkev, ki je bila na Bukovem. Pot pod noge jih je dolgo po strmih poteh
vodila do svojih grobov, kjer so bili pokopani njihovi domači.
Njih ponos je vel nad Zakojško grapo, saj so premogli največji del ozemlja strmih
travnikov in gozdov.
Domačija je bila sestavljena iz velike hiše, hleva z velikim skednjem, doplarja,
zidanega hrama, svinjaka, mlina in tudi vodne žage. Imeli so nekaj senikov za seno v
oddaljenih travnikih.
Pogled skozi okno hiše je bil usmerjen na Kojco. Travnik pod kozolcem pa je strmel
nad vasico Zakojca in daljno Baško grapo. Toplo sonce jih je privabljalo v naravo.
Senožeti in travniki z dišečimi rožicami in gorsko travo. Včasih so imeli stezo do hiše,
danes je izgubljena.

Podoba Obidove domačije iz preteklih let (leto 1960)
Samozavest, samota in odmaknjenost so bile prvine dobrih ljudi, ki so živeli visoko v
strmih pobočjih tam nad sosedom Muščem. Celoten nadzor nad grapo so imeli v
lasti, saj je bila kmetija pri Obidovih najvišja tu okrog (slika 21).
Trdno delo, moč v rokah so jih gnali naprej, da so preživeli težke čase. Hrano so si
pridelali doma, saj jih je dolga pot v dolino le redko pritegnila.
Svojih dokaj strmih osemdeset hektarov zemeljskih površin je obdelovalo neskončno
pridnih rok. Marljivost, trud in ponos jih je držal pokonci. Zaslužek je bil doma, a le za
preživetje iz dneva v dan. Otroci so morali že v rosnih letih trdno delati, če pa ni bilo
doma dovolj za preživetje so morali za hlapca na druge kmetije.
Težki časi po vojni jim niso bili preveč naklonjeni, boljši zaslužek, civilizacija je otroke
zvabila v dolino, da so si poiskali delo in se izšolali.
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Dom se je praznil iz leta v leto, stene so postajale vse bolj šibke, streha je še zdržala,
les je zgnil in porušil. Domačija je začela izgubljati urejenost in svoj ponos. Trud
človeka je bil pokončal, narava je prevladovala nad vsem območjem. Stavbarstvo, ki
ga je človek ustvaril je propadlo in se skrilo za goste veje dreves. Travniki so začeli
izginjati, zraslo je drevje.
Nič več ni bilo tako, kot je bilo včasih.

Slika 21: Pogled na domačijo »Pri Obidu« leta 1960 /5/
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Podoba Obidove domačije iz preteklih let (leto 1985 - 1990):
Slika 22 je slikana v poznem jesenskem času s pogledom na Obidovo domačijo od
sosedove Muščeve domačije.

Slika 22: Obidova domačije iz leta 1985 – 1990 /4/

Podoba Obidove domačije iz leta 2007:
Kje so travniki, se vpraša mimoidoči popotnik. Kje je tista narava, ki je bila pred
tridesetimi leti. Odgovor je preprost, ni je več.
Človek se je umaknil in pustil zidovje, ki ga je ustvaril propasti. Okoli propadajočih se
objektov rastejo bogata drevesa. V daljni okolici nastaja divjina in mogočen gozd
(slika 23).

Slika 23: Komaj opazna hiša »pri Obidu« - leto 2007 /3/
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Mogočna hiša (slika 25), ki je ljudem dajala streho nad glavo se počasi sesiplje, le
stene so ostale brez oken. Kašča še stoji, kozolec je podrt (slika 24), hlev je zavit v
goščavo in ni več sledu po njem.

Slika 24: Klet in ostanki kozolca leta 2007 /3/

Slika 25: Propadajoča se hiša in stebri kozolca leta 2007 /3/

- 26 -

Mogočna kmetija, ponosa vredna, kjer se je trdo delalo in preživljalo težke trenutke,
je danes skoraj ne opazna. Hiša se počasi zgublja in podira. Kje so tisti časi, ko je
bilo tukaj človeško življenje. S človekom so živele živali, cvetoči travniki in še bi lahko
naštevali.
Po umiku človeka se je umaknila tudi prijetna narava in nastopila je divja preobrazba
tega območja. Življenje še obstaja, a brez človeka, tu prevladuje le gost in bogat
gozd, ki ne pušča sonca blizu. Prevladujeta gozd in senca, ter mir in tišina.
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2.3.4 Domačija »V Osaji« v Zakojški grapi
Najbolj ohranjena kmetija v Zakojški grapi je tudi že zaprta. Zasut kolovoz, ki je že
stezica se vije po drugi strani Zakojške grape po skalnatih robeh, skozi ozke grape,
skozi gozd. Korak se vleče, skoraj ni konca. Stezica nas pripelje do kmetije, preden
se spustimo do hiše, nas najprej pozdravi kozolec: »V Osaji« (po domače: »U
Wasaj«) – Zakojca 38.

U Wasaj
Za črnim vrhom na osojni strani
kmetija ponosno stoji,
to je zlati domek
dobrih se ljudi.
Preljubi osojni travnik
po soncu hrepeni,
a vseeno se seno
hitro posuši.
Na trati grmiček
prav lepo cveti,
za njim pa Wasajerjeva
hiša še stoji.
Ko popotnik do Wasaj

Slika je povzeta po stanju iz leta 1987

pridno prihiti,
mu mogočen kozolec
prijetno zavetje ponudí.
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Misli na domačijo »V Osaji«:

Dolg korak po ozki stezici, včasih kolovoz, pripelje do domačije po domače U Wasaj.
Trdna hiša tam stoji, v osojnih strminah tam za Črnim vrhom. To so Osajerjevi doma,
ki skozi senco gledajo na soseda »V Grapi«.
Kozolec je kot prag te domačije, saj on prvi pozdravi popotnika, ki prikoraka v Osaje.
Osojni bregovi skrivajo sonce in ponujajo senco. Senčni travniki, ozke stezice,
sosedje in njihov ponos še živi v tišini in pozabi.
Poti vodijo k sosedom: »V Grapeh«, »Pr' Mušču«, »Pr' Wabidu« in »U Camariji«.
Ponosno so lahko klicali: »Pozdravljen Porezen, ki nas ponosno gledaš«.

Podoba Wasajerje domačije iz preteklih let (leto 1970):
Včasih se je videlo k vsakemu sosedu, ker je obdelana narava vse skupaj dopuščala.
Sosedje so si mahali v pozdrav, saj je bila domačija »V Osaji« edina, ki je na drugem
bregu Zakojške grape (slika 26).
Travniki v hudih strminah so bili pokošeni, njive obdelane in zorane. Cvetje na
travniku je dajalo cvetoč sijaj domačiji.
Trda roka osajerjevih ljudi je pripomogla k preprečevanju zaraščanja posesti, ki so ga
imeli.
Imeli so manjšo hišo, hlev, kozolec in kaščo, ki je bila skrita na gozdnem robu za
hišo. Za kozolcem je steza zavila v grapo na potok Poreznica, kjer so bili trije mlini in
vodna žaga. Mlini in vodna žaga niso bili last osajerjevih, temveč sosedov na drugi
strani grape.
Življenje je bilo v polnem teku. K sosedom so hodili peš tudi več kot pol ure daleč,
poleti ali pozimi, če je bilo potrebno.

- 29 -

Slika 26: Pogled na domačijo »V Osaji« leta 1970 /5/

Podoba narave je bila čudovita in sijajna. Slika 26 prikazuje domačijo »V Osaji«, v
ozadju sosedovo domačijo »Pri Mušču« in ponosen pogled na najvišji vrh
Cerkljanskega hribovja, to je Porezen.
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Podoba Wasajerske domačije iz leta 2007:
Naporno hribovsko življenje, odmaknjeno od civilizacije, se je začelo v letih
devetdeset počasi odmikati iz območja za Črnim vrhom, kjer stoji domačija »v Osaji«.
Otroci so šli, ker so hrepeneli po boljšem življenju in se preselili v dolino, kjer je
zaslužek in civilizacija. Starši so ostali doma, dokler so še imeli moč v noga, potem
so odšli v dom za ostarele.
Domačija se je počasi praznila, ostale so le zgradbe brez človeškega upa. V začetnih
devetdesetih letih se jim je podrl hlev. Hiša in kozolec še stojita. Na začetku
gozdnega roba pa se v temni šumi skriva kašča (slika 27).
Osajarjev kozolec je še vedno kot hišna preproga, ki nas pozdravi ob prihodu na
domačijo.

Slika 27: Domačija »V Osaji« leta 2007 /3/
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2.3.5 Domačija »Camarija« v Zakojški grapi
Slabo vidna podoba domačije se ugreza v grmovju. Na poti do ruševin nekdanje hiše,
svojo podobo samo v ostankih stebrov naznanja kozolec. Komaj vidne stezice, ki nas
pripeljejo od Graparja ali od Obida so že skoraj neopazne. Domačija »V Camariji« je
že spadala v sosednjo občino Hadajužna. »V Camariji« (po domače: »U Camari«)
– Hudajužna 33.

V Camariji
Daleč onkraj grape
domačija stoji,
daleč od doline
tukaj člov'k živi.
Po stezi gor, po stezi dol
vsakdo peš hiti,
a na rami polno
culo hrane drži.
Uhojena stezica do
Camarije se drži,
postoj popotnik, daj postoj
saj priden člov'k živi.
Danes gozd mogočen

Slika je povezata po stanju pred letom 1965

tukaj še stoji,
od domačije vidne niso
niti še sledi.
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Misli na domačijo »V Camariji«:

Mogočna in skrivna notranjost sta se sesuli, streha ni zdržala pritiska težkega snega.
Po umiku človeka, ki je gradil svoje posestvo in stavbarstvo, se je del njega utopil v
pozabo. Stavbarstvo brez oskrbe je začelo trhleneti in pešati, dokler se ni sesulo v
svojo notranjost. Steze, ki so jih uporabljali domačini so bile urejene, kajti današnja
podoba prikazuje drugačno sliko. Polja so bila obdelana in urejena, travniki pokošeni
in cvetoči polnih rož. Današnja podoba daje vzled modernega časa, ki nima več
vpliva človeških rok na strmih pobočjih.

Podoba domačije v Camariji iz preteklih let (1950):
Edina domačija, ki ni več spadala pod Zakojco. Domačija »V Camariji« je nosila
hišno številko pod Hudajužno (slika 28).
Ljudje so tu živeli v strmih pobočjih, jih pridno obdelovali, ohranjali urejenost naravnih
vrednot.
Pod do domačije je bila speljana skozi gozdove, strme travnike. Pred prihodom do
hiše te je spodaj pozdravil kozolec, ki danes kaže le še svoje podirajoče se stebre.
Domačija je bila zgrajena nekoliko višje (slika 28).
Domačija je štela veliko hišo, hlev, klet, kaščo in kot sem že omenil kozolec, ki se je
nahajal nekoliko nižje ob poti. Pridni ljudje so skrbno obdelovali zemeljsko površine in
gozdove, kar so jih imeli. Strma pobočja jim niso delala preglavic, saj so vsa dela
opravljali s svojo lastno kmečko roko.
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Slika 28: Pogled na domačijo »V Camariji« leta 1950 /5/

Cvetoča narava je dajala svoj sij človeku. Spomladanski cvetovi sadnih dreves so
sliko narave še polepšali in obogateli. »Kje so danes ti zakladi?«,

se sprašuje

človek. Zakladi so še, a vendar pozabljeni med gostim grmovjem v gozdu. Skriti v
temni tišini, ki jo obdaja mogočen gozd. Včasih so na teh predelih še kosili, pobirali
sadje, danes tu raste gozd in grmovje.
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Podoba domačije v Camariji iz leta 2007:
Strmi bregovi, sadovnjaki, travniki, humanost, kje je zdaj vse to? Strmine so ostale,
travniki so postali gozdovi, sadovnjaki so se skrili v grmovje. Včasih kakšen človek
zaide mimo.
Kako so se včasih ljudje tukaj preživljali, njim je bilo v veselje, nam se zdi nemogoče.
Vsako bilko na travniku so pokosili in jo namenili živini.
V današnjem času domačije skoraj ni več opaziti, le podrti zidovi en meter visoki še
stojijo pokonci. Domačija je zavita v gozdu. Kozolec, ki nas pričaka nižje na pobočju
kazi le podobo stebrov, ki so še ostali pokonci (slika 29).

Slika 29: Domačija »V Camariji« leta 2007 /3/
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2.3.6 Mlini, elektrarna in vodna žaga v Zakojški grapi
V Zakojški grapi so včasih delovali mlini in vodna žaga. Mlini in žaga so bile v lasti
domačinov iz Zakojške grape. Mlini so služili za predelavo žita, žage so uporabljali za
žaganje in obdelavo lesa. Zakojška grapa je premogla svojo elektrarno.
Žaga in star mlin sta stala na potoku Poreznica tik pod domačijo »V Grapi«, eden
mlin pa je deloval na poti proti Muščevi domačiji.
Vodna žaga iz leta 1978 (v lasti Graparske domačije):
Graparjevi iz Zakojške grape so imeli v lasti vodno žago (slika 30), ki pa je že v letu
1978 začela vidno razpadati.

Slika 30: Vodna žaga iz leta 1978 /4/

Ostanki vodne žage v letu 2007:
Podoba žage skoraj ni več vidna, le nizek rob zidu stoji še zasut v listju pod drevesi
(slika 31).

Slika 31: Ostanki vodne žage iz leta 2007 /3/
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Mlini na potoku Poreznica:
Obidov mlin iz leta 1978 (slika 32):
Mogočno zgrajen (slika 32), se vzpenja nad potokom. Voda mu žubori in poje, a ko
se bo vtopil v njeni globočini mu bo še vedno žuborela, vendar njega več ne bo.
Ostal bo še kakšen kamen na njegov spomin.

Slika 32: Obidov mlin iz leta 1978 /4/

Ostanki Obidovega mlina iz leta 2007 (slika 33):
Po stezi proti Mušču, daleč od Obida, je stal mogočen mlin. Danes ni ne duha in ne
sluha po njem. Ob pazljivem očesu vzerš le spodnji kamniti rob, kar pa si sploh ne
predstavljaš, da bi lahko včasih tukaj stal mogočen mlin (slika 33).

Slika 33: Ostanki Obidovega mlina iz leta 2007 /3/
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Graparski mlin iz sedemdesetih let (slika 34):
Daleč v grapi pod spodnjim slapom na potoku Poreznica v lasti domačije »V grapi« je
deloval manjši mlin, ki se je nahajal tik ob strugi potoka Poreznica. Podoba mlina, ki
je bil v lasti domačije v Grapi prikazuje slika 34.

Slika 34: Graparski mlin na potoku Poreznica pod spodnjim slapom iz sedemdesetih let /4/

Ostanki Graparskega mlina iz leta 2007 (slika 35):
Ostankov tega mlina ni več. Struga je po neurju od septembra 2007 močno
razširjena in sledu za nobenim mlinom. Tu čez se spošča le še mogočni slab, ki
prodira proti dolini.

Slika 35: Današnja podoba spodnjega slapu, kjer je včasih stal graparski mlin /3/
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Elektrarna, lesen vodni rezevoar in mlin iz let 1989-1991 (v lasti domačije »U
Wasaj):
Wasajerski leseni rezervoar in leseni žlebovi za dotok vode iz let 1989-1991 (slika
36):
Domačija v Osoji – U Wasaj po domače, je imela v lasti mlin, lesen rezervoar in
elektrarno, ki so stali pod domačijo v grapi ob potoku Poreznica (slika 36, 37).
Elektrarna je na tem delu dajala domačinom električni vir.

Slika 36: Lesen vodni žleb in rezervoar za vodo iz let 1989 – 1991 /4/

Podoba elektrarne in mlina, ki sta delovala pod isto streho je bila zgrajena kot senik
na travniku (1989-1991) – slika 37:

Slika 37: Elektrarna in mlin iz leta 1989 – 1991 v lasti domačije v Wasaj /4/
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Ostanki elektrarne, lesenih žlebov in mlina v letu 2007:
Podoba elektrarne, lesenega rezervoarja in mlina iz leta 2007 (slika 38):
Podoba elektrarne, mlina je bila še dokaj ohranjena do povodni v septembru 2007,
takrat se je tudi mlin podrl (slika 38). Leseni rezervoar za vodo se zasut skriva v lesju
dreves (slika 38).

Slika 38: Elektrarna, lesen rezervoar in mlin iz leta 2007 /3/

Včasih je bilo življenje v Zakojški grapi pestro in delovno, ljudje so živeli in žareli od
svojega dela in ponosa. Danes ponos teh ljudi živi v tišini, ki ga počasi zakriva tih in
bogat gozd.
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2.4 Naravne vrednote Zakojške grape
2.4.1 Podzemlje – jame v naravi
Jame so obsežni sistemi naravnih podzemskih votlin, ki so nastali v osrčju nekaterih
kamnitih masivov. Včasih se odprejo na površje in takrat lahko skozi njihove temačne
vhode vstopimo v te mračne, skrivnostne svetove, skozi katere potujeta le zrak in
voda.
Toda pozor, jame za svoj razvoj ne potrebujejo vhodov, ki so dostopni in prehodni
človeku. Velik del jam s površja preprosto ni dostopen. Na površju lahko zasledimo le
določene znake, ki nakazujejo, da je masiv prepreden s številnimi podzemskimi rovi.
Večina znanih jam je izdolbenih v karbonatnih kamninah, ki jih tvorita pretežno dve, v
vodi počasi topni kamnini, apnenec (kalcijev karbonat) in dolomit (kalcijevo
magnezijev karbonat).

2.4.2 Jama »Podcajnovo okno«
Jama »Podcajnovo okno« se nahaja v zgornjem delu Zakojške grape pod Poreznom.
Nahaja se desno od Muščeve kmetije, čez grapo potoka Poreznica. Jama je naravna
vrednota in je zavarovana. Leži na osamljenemu predelu, kjer le redka človeška noga
prikoraka do nje. Znamenitost te jame je šumeča voda, ki teče v jami.

Vrh Porezna (1632 m)

Jama »Podcajnovo okno«

Slika 39: Lega jame »Podcajnovo okno« v Zakojški grapi /6/
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3 ZAKLJUČEK
Raziskovalna naloga je nastajala skozi leto 2008, v njen pa sem skušal prikazati
spreminjanje krajinske podobe, kjer človek vlada in krajinske podobe, kjer človeka
več ni. Skušal sem približati naravne vrednote, ki jih je človek postavil za svoje
življenje. Skozi nalogo skušam odpreti ljudem pogled v naravo. Naravo je potrebno
oskrbovati in nad njo gospodariti.
Narava nam daje pogoje za življenje, zato jo poskušajmo ohranjati, da nas ne skrije v
svoji globini.
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