ČOLNARJI IN IZVOŠČKI N A BLEDU
B 0 Ž 0 BENEDIK

Čolnarji in izvoščki na Bledu so zrasli iz
potreb blejskega vsakdanjega življenja. Se
danes, čeprav postajajo v vedno večji meri
turistična znamenitost, ni povsem prešla nji
hova stara vloga in pomen. Po času nastan
ka se obe dejavnosti, ki sta v nekem smislu
blejska posebnost, bistveno razlikujeta, če
prav služita, na splošno vzeto, prevozu ljudi,
turistov, čolnarji na blejski otok, izvoščki za
prijeten izlet okoli jezera ali v bližnjo okoli
co. Pojav blejskih čolnarjev je treba posta
viti daleč v zgodovino, izvoščki pa so na Ble
du pojav modernega časa in posledica turi
stičnega razvoja.
Vzroke za pojav čolnarstva na Bledu je
iskati v dejstvu, da je bila ta dejavnost v
preteklosti povsem in je še danes v veliki me
ri povezana z vasjo Mlino in njenimi prebi
valci. Začetek te stoletne dejavnosti je treba
postaviti še v čas uveljavitve fevdalizma na
blejskih tleh. Tedaj je nastala tudi zemljiška
posest proštije na Otoku, kjer je stal še sta
rejši cerkveni objekt. To gospostvo je imelo
prav Mlino v svoji posesti in ob tej vasi tudi
gospodarsko jedro svojega gospostva. Za os
krbo otoka, tamkajšnje cerkve in duhovnika,
za prevoz ljudi in dobrin so bili vsekakor za
dolženi podložniki z Mlina, od koder je bil
najbližji dostop na blejski otok. Čolni so po
stali nujna povezava kopnega z otokom. Z
razvojem trgovine je prek Mlina (in Zazera)
tekla tudi dovolj važna prometna pot proti
Bohinju in dalje, ki je posredno vabila ver
nike v cerkev sv. Marije na Otoku, ki je po
stala romarski kraj. Ne smemo pri tem pre
zreti, da je jezero vabilo blejske podložnike
samo po sebi, saj so imeli na njem razne služ
nostne pravice. Z razvojem turizma v 19. sto
letju pa se je priključil vsem starim motivom
še nov vzrok za poživitev čolnarstva. Danes
si turističnega Bleda ne moremo zamisliti
brez blejskih pletenj in čolnarjev.
Ko so briksenški škofi leta 1859 blejsko po
sest z jezerom prodali podjetniku Viktorju
Ruardu, so se lastniki večkrat menjali. Blej
sko posest so Ruardi prodali dunajskemu tr
govcu Adolfu Muhru (1882), potem ga je kupil
blejski hotelir Ivan Kenda (1919). Leta 1937
je posest na dražbi pridobila Zadružna gospo
darska banka, od nje pa je jezero z gradom
vred odkupila Dravska banovina. Ko je po
stal lastnik jezera A. Muhr, je prišlo do spo
ra s čolnarji, ker je začel uveljavljati svoje
lastniške pravice, proti starim navadam in
pravicam čolnarjev. V posebni pritožbi na
blejsko občino je leta 1893 začel uveljavljati

lastninske zahteve in hotel izničiti pravice do
izkoriščanja jezera, ki so jih imeli Blejci. Od
čolnarjev pa je po svojem odvetniku Mundi
iz Ljubljane zahteval, da priznajo njegovo
lastništvo nad jezerom in da si za lastno od
škodnino in z njegovim dovoljenjem prido
be pravico za čolnarsko dejavnost. Njegove
zahteve so sprožile silovit odpor pri čolnar
jih, ki jih je bilo tedaj 19, vsi iz Milnega. Ra
zumeli so jih kot omejevanje starih pravic.
Domačini so 22. marca 1893 kot odgovor na
Muhrovo zahtevo poslali blejski občini svojo
pritožbo, v kateri so poudarili, da je bilo blej
sko jezero že od nekdaj dostopno vsakomur,
da nikoli ni bilo treba prositi graščaka za
opravljanje pravic in da »biser kranjske de
žele« res ne more priti v izključno last enega
človeka, kar bi bila velika nevarnost za Bled.
Predlagali so, naj se pooblasti odvetnik dr.
Alfonz Mosche iz Ljubljane, ki je bil lastnik
vile ob jezeru, da sodniško doseže starodav
ne pravice domačinov. Protest so podpisali
Janez Mainar, A. Verhunc, Jakob Peternel,
Janez Dolar, Anton Hudovernik, Anton Vovk,
Matej Jeklar, Josip Jeklar, Jožef Slibar, Jožef
Ažman, Janez Valant Thierman za Valtrinija.
Na seji občinskega odbora 26. marca 1893
so bili zelo odločni in složni; skenili so, da z
Muhrom ne bodo barantali ali se pogajali. Je
zero je javna vodna pot za vsakogar, saj so
to pravico uživali že nad 30 let. Za ta sklep
so glasovali vsi člani občinskega odbora ra
zen zastopnik A. Muhra Tomažin Sušteršič in
župnik Janez Razboršek, ki ni bil pooblaščen
zastopati cerkev. Posebej so sklenili, naj se
odvetnik Mosche pooblasti, da zastopa pravice
blejske občine.
Sledila je tudi splošna akcija prizadetih in
je prišlo do nekakšnega ljudskega shoda, kjer
so ljudje razpravljali o svojih jezerskih pra
vicah. Na razpravo o tem (24. junija 1893) so
po pošti ali z vročilnico povabili 57 strank:
vse občinske odbornike, viriliste, vse čolnar
je, ki so tedaj imeli pletnje, in blejske po
sestnike, ki so ob jezeru ali na njem uživali
razne pravice.
Verjetno je vse to vplivalo, da je A. Muhr v
nadaljnjih pogajanjih nekoliko popustil in pri
pravil besedilo posebnega dogovora z občino
Bled, ki ga je poslal v slovenskem jeziku in
so ga na blejski občini tudi brez vsake spre
membe sprejeli.
V tem dogovoru je A. Muhr privolil v
služnostno uporabo blejskega jezera za kopa
nje, pranje, drsanje, napajanje, izplakovanje,

zajemanje vode, jemanje ledu za ledenice, ki i
so v blejski občini in če se pri tem ne peško- j
duje obala. Lastniki zemljišč bi imeli za vse j
večne čase pravico, da imajo enako število !
čolnov kakor doslej, plitvic za prevoz romar- j
jev pa toliko, kolikor je v prilogi zapisanih ;
upravičencev. Ce kdo ne bi plačal zakupnine,
izgubi pravico do pletnje. Te pravice so ne
ločljivo vezane na nepremičnine in le s pre
nosom posesti pridejo na novega lastnika. Za
nove lastnike pa velja, da morajo prositi, pod
pisati dogovor in plačati zakupnino. Lastniki
hotelov Mainar, Luisenbad, Petran, Ambro- !
žič lahko uporabljajo čolne za pridobitne na- i
mene, vendar le zase in svoje goste. Čolne \
lahko uporabljajo in se z njimi vozijo lastni- ;
ki zemljišč, njih zakupniki, pa tisti, ki z nji- :
mi skupaj žive ter njih gosti, ne smejo pa jih
prepuščati za denar drugim osebam.
Seveda se v dogovoru navajajo še druga ]
določila. Tako lahko lastniki čolnarne, tera- i
ise, ladjišča, kopališča in salonov uživajo to za \
vse večne čase, vendar jih ne smejo spremi
njati, povečevati in na novo postavljati brez i
dovoljenja jezerskega lastnika. Ograj ob oba- \
li ni dovoljeno postavljati, če bi s tem motili ;
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ribolov; pravico ribolova ima le lastnik in
njegovo osebje, pač v skladu s takrat veljav
nim ribiškim zakonom iz leta 1888 in dežel- i
nim zakonom iz leta 1890. Občina Bled je po i
dogovoru imela pravico postaviti kopališča \
ob jezeru. Določila niso veljala za župno cer- >
kev na otoku, ker se bo z njima sklenil po- :
seben dogovor.
Vse te pravice ,ki jih ta dogovor daje, je
bilo možno v bodoče tudi zavarovati z vpisom
v zemljiško knjigo. Stroške bi moral seveda
plačati vsak upravičenec sam, za čolnarje po
spisku od 1 do 19 pa se je zavezal plačati
stroške A. Muhr sam. Vse te pravice so bile
dedne.
Na seji občinskega odbora blejske občine :
so 7. marca 1894 razpravljali o tem predlogu \
graščaka A. Muhra in ga tudi v celoti osvo- \
jili. Iz tega bi mogli sklepati, da so že prej
v medsebojnih pogajanjih dosegli soglasje.
8. aprila 1894. leta so nato na Bledu sveča
no podpisali pogodbo, ki je bila sestavljena v |
slovenskem in nemškem jeziku.
j
Omenimo naj ob tem še, kdo in kakšne
pravice so pridobili nekateri drugi prebival
ci Bleda, ki so imeli svoja posestva ali go-
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stinske obrate na jezerski obali. Hotel Pet
ran, ki je bil takrat v lasti Viktorja Klinarja,
je pridobil pravico za 5 različnih čolnov, ko
libo zanje, kopališče, verando, pristajališče,
obrežno zavarovanje, prostor za pranje in 1
čoln za Mlino št. 44. Franc in Antonija Ambrožič v Zelečah sta pridobila pravico za po
stajališče, kopališče, kolibo za čolne in pro
stor za pranje. Janez Mallner je imel pravico
za pokrito verando, dve postajališči za čolne
in obrežno zavarovanje zgradbe, kopel na je
zeru s tremi ležišči, kolibo za čolne, perilnico ; njemu bo pozneje pripadla tudi Mayerjeva koliba za čolne. Gustavu Valtriniju v hote
lu Luisenbad pa se prizna pravica do 10 čol
nov, navadnih s podladjem, 4 plitvice, dve te
rasi, salon dveh prostorov za pranje, ene ko
libe za čolne in 1 plavarnice. Poleg tega so
dobili pravico še Helena Mandeljc, Mlino št.
50 za pristajališče in zavarovanje, Margareta
Medja iz Zeleč, za Mlino št. 47 za verando, je
zersko teraso, postajališče in perilnico. He
lena Zvegelj iz Zeleč za plitvico, podobčina 1
čoln, in Anton Vovk iz Grada za 1 čoln.
Ko že govorimo o mlinskih čolnarjih naj
omenimo še to, da je že v avgustu 1892 Alojz
Zerovc iz Mlinega št. 20 kot gospodarski na
čelnik vasi zaprosil na takratni občini, da se
zaradi varnosti dovoli prevoz na otok iz Mli
nega le od ladjišča pri kapelici pod Windischgrätzovim gradom (sedaj vila Bled). To po
stajališče je srenjsko, le žandarmerija naj pa
zi, da se bo tako tudi vozilo. Blejski čolnarji
so imeli tudi več težav z blejsko občino ali
Zdraviliško komisijo ali, bolje rečeno, ti z
njimi. Vprašanja so bila prevozne cene, nji
hovo obnašanje in podobno. Vendar so to
kmalu uredili; čolnarje bolj disciplinirali in
vpeljali večji red v njihovo poslovanje.
Ze v letu 1907 zasledimo prvo tarifo o vož
nji po jezeru, spopolnili pa so jo s provizornim cenikom 14. julija 1911. Napisan je bil v
slovenskem in nemškem jeziku, določal pa je
21 cen z vseh mogočih strani obale na otok
in nazaj, tako Mlino-otok 1 kr. Hotel Mallner-otok in nazaj 1,2 kr itd. Ponoči so bile
cene za polovico višje. Vsak čolnar je moral
imeti cenik nabit v čolnu in svojo številko,
vsak vozač-čolnar je moral biti dober plava
lec in vešč veslač. Določila, ki bi bila še da
nes zelo primerna in koristna in ki jih danes
ne moremo pokazati uporabnikom teh uslug.
V poznejših letih so še večkrat razpravljali o
čolnarjih, njihovih pravicah in dolžnostih. Ta
ko so v letu 1912 opozorili čolnarje zaradi po
našanja pred gosti, leta 1920 so določili no
vemu času primerno tarifo za čolnarje in fijakarje, ki so jih v letu 1928 in 1938 na novo
postavili. Ponovno so reševali pritožbe zaradi
obnašanja čolnarjev do gostov, določili koli

ko oseb lahko vozijo in uvedli posebne števil
ke za posamezne čolne zaradi evidence.
Skoraj pa bi mogoče pozabili omeniti ali
reči še eno ali dve besedi o samih čolnih
>>pletnjah« kakšne so bile, kje so jih izdelova
li in kako vozili. Kakšne so danes pletnje vsi
vemo, saj si jih lahko vsak čas ogledamo.
Pletnje imajo po 18 sedežev s platneno ostrešnico, ki varuje gosta ali proti soncu pa tudi
rahlemu dežju. Današnje pletnje so dolge
6,40 m, le dve sta daljši za okoli 50 cm, kar
se kaj hitro opazi na vodi, vse pa lahko nalože isto število (18) oseb. Glede obtežitve
imajo pletnje kot znak črto na zunanji strani
plovila. Ta je okoli 5 cm pod robom čolna in
le do te črte je lahko pletnja v vodi, torej le
toliko je lahko obtežena. Stare pletnje v pr
vih časih so bile le malo drugačne. To lahko
vidimo na starih slikah: niso imele ostrešnice in so bile dosti večje. Poleg slik govore o
starih pletnjah še posamezna pričevanja. Ta
ko je pravila Antonija Ambrožič, da so plet
nje imele prostora za okoli 35 oseb, enako
nam je rekla Katarina Mandeljc, danes po
ročena Plemel. Živela je v ZDA in je v letu
1972 zadnjič obiskala domovino. Rajko Grad
nik pa, ki je zbral veliko koristnih podatkov
o življenju na Bledu, je v nekih zapiskih ome
nil, da so bile stare pletnje tudi 18 do 20 m
dolge, široke okoli 2,5 m in so imele široko
ravno dno. Kadar so prevažali kak večji to
vor, so zvezali po dve skupaj, kakor naredi
jo še sedaj. Seveda so pletnje vozili večino
ma le moški, saj ni ravno lahko voziti polno
pletnjo v vetru ali v težjih vremenskih raz
merah. Vendar so vozile pletnje in romarje
na otok tudi žene. To nam dokazujejo izvir
ne fotografije Burje Reze iz Rečice. Po ust
nem izročilu pa lahko izvemo, da sta čolnarili te pletnje tudi po dve osebi, moški in žen
ska. In kdo je delal pletnje na Bledu? To so
bili čolnarji domačini. Kot prve omenjajo po
datki Janeza Zumra in Janeza Cvenklja, oba
iz Mlina; za njima je bil najbolj znan Jože
Bijol in njihovi nasledniki se še danes lotijo
izdelave pletnje. Pletnje je izdeloval tudi An
ton Stare st. iz Rečice, ki je kupil model za
pletnje na sejmu v Gradcu, danes pa sta
mojstra pletenj na Bledu samo še Janko Polak in njegov sin Janez.
Ob nevarnosti konkurence so čolnarji, če
prav med seboj včasih v navzkrižju, složno
nastopali. Ko se je 1923 pojavil na jezeru mo
torni čoln, last Avgusta Praprotnika, lastnika
letne hiše ob predoru na cesti na Mlino, so
povzdignili glas vsi blejski čolnarji. Menili so,
da morajo glede na svoje pravice tudi oni od
ločati o tem, ali je dovoljeno uporabljati mo
torni čoln na jezeru, ali ne. Služijo si nam
reč kruh s prevozi gostov in izletnikov po je-

