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Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, 
lahko do 1 % svoje dohodnine nameni 
n ev l a d n i m  o r g a n i z a c i j a m ,  t u d i

Takšna donacija vas nič ne stane! Dohodnina je odmerjena po zakonu, ki ureja dohodnino,  
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. 
Zbrana donirana sredstva bomo v celoti namenili za izvajanje aktivnosti namenjenih turističnim društvom 
v obliki izobraževanj in srečanj, ki jih bomo prilagajali potrebam in željam glede na aktualne teme  
s področja turizma.
Izpolnite obrazec in ga najkasneje do 31. maja 2021 oddajte osebno ali po pošti pri pristojnem 
finančnem uradu ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. 
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Kulturni Prešernov dan je edini 
slovenski državni praznik, ki ga 
pišemo z veliko začetnico. 
Verjetno se strinjate, da si to 
zasluži – ne le zaradi 
pravopisnih pravil, predvsem 
ker gre za praznik velike 
slovenske kulture, ki ji pri 
Turistični zvezi Slovenije že od 
nekdaj posvečamo veliko 
pozornost. Lahko bi rekli, da jo 
negujemo kot krhko cvetlico. 
V čast prazniku, ki ga 
praznujemo od leta 1945 dalje, 
ob osamosvojitvi pa je postal 
državni praznik in dela prost 

dan, smo se pri Lipovem listu tokrat posvetili literarnemu turizmu, ki 
je z gospodarskega vidika še posebno primeren za umestitev v 
podeželske regije, kar pomeni, da je kot nalašč za Slovenijo, je 
prepričana naša osrednja intervjuvanka, dr. Jasna Topler Potočnik s 
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. 
Slovenija je geografsko res majhna država, njena književna 
dediščina pa je neizmerno bogata, kar dokazuje že bežen pogled 
na Slovensko pisateljsko pot, ki jo je pred leti zasnovalo Društvo 
slovenskih pisateljev. Naša turistična društva podrobneje 
predstavljajo Vrhniko, prečuden kraj Ivana Cankarja, Josipa Jurčiča 
– leto 2021 je po odločitvi slovenske vlade Jurčičevo leto, dneve 
Franceta Bevka v Baški grapi ter Koroško Lovra Kuharja – 
Prežihovega Voranca. 
Ker imamo radi tudi tiste praznike, ki niso dela prosti dnevi, smo se 
prav tako posvetili pustu, ki bo letos kot na žalost vse ostale 
prireditve, potekal v okrnjeni obliki. Vseeno upamo, da bo kurentom 
uspelo odgnati sile zla in v deželo priklicati boljše čase! 
Poleg ptujskih kurentov vam v tokratni številki predstavljamo še dve 
manj znani, a nič manj avtohtoni slovenski pustni tradiciji: Ta 
Grdega in Ta Lepega iz Drežnice ter Liške pustje, ki so po novem 
vpisani v register nesnovne kulturne dediščine. 
Ste vedeli, da je bil eden od nenapisanih zakonov starosvetne 
slovenske vasi, da se svatbe dogajajo samo pred pustom ali po 
martinovem? Če torej do 16. februarja ne boste skočili v zakonski 
stan, ki mu nekateri pravijo kar jarem, boste morali s tem počakati 
vse do novembra!
Za izkazovanje ljubezni imate sicer idealno priložnost 14. februarja, 
ko po vsem svetu praznujejo valentinovo, praznik ljubezni, na 
katerega pri Turistični zvezi Slovenije – roko na srce – gledamo s 
precejšnjo skepso, saj gre za uvoženo tradicijo. Kljub temu pa vse 
romantične duše vabimo na Otok ljubezni v Ižakovcih, ki je dobil 
ime po ljubezenski romanci med beltinsko grofico Marijo Zichy in 
mlinarjevim sinom Petrom Družinom. 
Vse mlade, ki bi se radi aktivirali kot prostovoljci v turizmu, 
pozivamo, da se pridružite lokalnemu turističnemu društvu ali 
postanete prostovoljec Turistične zveze Slovenije, zato smo v 
tokratni številki sprožili kampanjo pod sloganom Naredi nekaj 
dobrega zase in za skupnost!
»Delo v turizmu je lahko zelo zabavno, zanimivo in na splošno 
nagrajujoče,« zaključujemo z besedami enega od članov 
podmladka TD Zbilje. Vabljeni, ne bo vam žal!  

Polona Frelih, 
urednica

Kazalo / U
vodnik
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Turistični vodniki praznujemo!

Pridružite se nam 21. februrja 2021 
na Mednarodni dan turističnih vodnikov

Združenje turističnih vodnikov Slovenije prihaja v 
triintrideseto leto svojega delovanja, a še bolj pomemben 
podatek je ta, da ima podobno letnico delovanja tudi 
Mednarodno  združenje turističnih vodnikov, katerega 
ustanovni dan, 21. februar,  vsako leto obeležimo s ponudbo 
brezplačninih turističnih ogledov.

Tudi letos smo pripravili več ogledov z namenom, da 
obeležimo naš praznik  in vam varno predstavimo kraje, kjer 
živimo in delamo. Prosimo vas, da si kraje in razporede 
ogledate na spletni strani: www.slovenija-vodniki.si 

Na elektronski naslov: rezervacija@slovenija-vodniki.si  
sporočite, ali se boste ta dan udeležili vodenega ogleda, 
lahko pa samo pokličete na telefonsko številko 070 380 961.
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Priznati moram, da sem se z literarnim turizmom kot konceptom 
prvič srečala oktobra lani, na mednarodni znanstveni konferenci 
Stavi na zdravje, ki so jo prek spleta organizirali na Fakulteti za 
turizem Univerze v Mariboru. Od tam prihaja tudi naša sogovornica 
dr. Jasna Potočnik Topler, od katere smo med drugim izvedeli, da je 
literarni turizem z gospodarskega vidika še posebej primeren za 
umestitev v podeželske regije, kar pomeni, da je kot nalašč za 
Slovenijo. 

Konec leta ste izdali znanstveno monografijo z naslovom 
Literarni turizem in priložnost za njegov razvoj v Sloveniji. 
Koliko je literarni turizem pri nas v resnici razvit? 
Čeprav je literarni turizem v resnici že star trend, če gledamo 
zahodno Evropo – predvsem Francijo in Veliko Britanijo –, smo pri 
nas nekako še na začetku, čeprav imamo izvrstne danosti za razvoj 
tovrstnega kulturnega in dediščinskega turizma. Dejstvo je, da je 
bogastvo književne dediščine v Sloveniji izjemno. Če začnemo v 
času protestantizma ali še prej, pa vse do danes, je literarna bera pri 
nas izjemna. Literarni turizem sicer, če ga želimo natančneje 
umestiti, sodi med kulturni turizem in aktualna Strategija trajnostne 
rasti slovenskega turizma (2017–2021) izpostavlja kulturni turizem 
kot pomembno vejo slovenskega turizma, poleg tega pa je skladen 
tudi z vizijo razvoja slovenskega turizma, ki želi spodbujati butični 
turizem.

Med prebiranjem vaše knjige sem začela razumeti, da 
pod literarni turizem sodijo literarne poti, spominske 
sobe, hiše … Katere literarne poti in spominske sobe so v 
Sloveniji najbolj obiskane?
V Sloveniji zagotovo prednjači literarni turizem, ki je povezan s 
Francetom Prešernom in Ivanom Cankarjem, potem pa so tukaj še 
posamezni literarni muzeji in spominske hiše, ki jih obiskujejo 
osnovnošolski otroci in izjemoma srednješolci v okviru obveznih 
ekskurzij. Kolikor sem se pogovarjala s kustosinjami, so pomembni 
obiskovalci teh muzejev in spominskih hiš tudi upokojenci. 

To je bilo moje naslednje vprašanje: kakšen je pravzaprav 
profil literarnega turista?
Kar se tiče raziskav, ki so bile v glavnem narejene v tujini -  v Sloveniji 
imamo bolj kot ne samo analize določenih literarnih točk - gre za 
turista, ki je visoko izobražen in običajno tudi nadpovprečno situiran. 
Govorimo o višjem srednjem sloju. Seveda pa ni dobro, da iz teh 
omejenih raziskav razvijemo nov stereotip, zato bi veljalo tudi v 
primeru oblikovanja turističnih proizvodov za literarne turiste 
razmišljati širše in odprto.

V središču vaše knjige je slovensko-ameriški pisatelj Luis 
Adamič, za katerega pravite, da je pisatelj z zgodbo, ki 
povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike. 
Zakaj je tako pomemben? 
Pred časom sem delala daljšo raziskavo, v kateri sem njegovo 
ustvarjanje primerjala z ustvarjanjem ameriškega pisatelja Normana 
Mailerja. Že takrat sem ugotovila, kako zelo zanimiv je njegov potopis 
Vrnitev v rodni kraj. V njem je res zelo natančno popisal določene 
kraje, zgodovino, kulturo. In to ne samo slovenskih krajev, pač pa 
celotne Kraljevine Jugoslavije. S tega vidika je izjemno zanimiv avtor 
tudi za vključevanje v turistično ponudbo. Gre za izjemno osebnost 
– rodil se je v kmečki družini pri Grosupljem, še kot otrok odpotoval v 
Združene države Amerike, tam kot priseljenec naredil pisateljsko 
kariero in potem v ZDA med drugim deloval tudi kot razlagalec 
Balkana in vnet zagovornik pravic priseljencev, če omenim le del 
njegovega delovanja.

Ali imate še kakšno priljubljeno pisateljsko destinacijo, 
spominsko sobo ali pisatelja?
Osebno me pritegne cel spekter literature. Lahko se odpraviva v 
Prekmurje, kjer sta izjemna Feri Lainšček in Dušan Šarotar, še več jih je 
seveda, da jim ne delam krivice. V turističnem smislu je v celoti 
zapostavljena Koroška z izjemno dediščino. Naj omenim Lovra 
Kuharja – Prežihovega Voranca, ne smemo pozabiti na Leopolda 
Suhodolčana, ki je začel gibanje Bralna značka, to literarno tradicijo 

Dr. Jasna Potočnik Topler 

»Slovenija 
ima izjemno 
bogato 
književno 
dediščino«

Intervju

Dr. Jasna Topler Potočnik, avtorica knjige Literarni turizem in 
priložnost za njegov razvoj v Sloveniji. 
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pa sedaj danes nadaljuje njegov sin Primož Suhodolčan. Potem so tu 
še mlajši, manj uveljavljeni avtorji. Ne nazadnje jih je precej tudi na 
avstrijskem Koroškem, saj ne smemo pozabiti, da se literatura ne 
konča z mejo, ampak naš jezikovni, kulturni in literarni prostor 
vključuje tudi Majo Haderlap, Florjana Lipuša itd.

Omenjate še živeče avtorje, jaz pa sem si kot laik vedno 
predstavljala, da je literarni turizem povezan izključno z že 
umrlimi avtorji in njihovo dediščino. 
Literarni turizem je povezan z literaturo, naj gre za literaturo avtorjev, ki 
so umrli pred 200, 300 ali 400 leti, čudovito pa se ga da razvijati tudi na 
osnovi ustvarjalnosti še živečih avtorjev. Na to pogosto pozabljamo. 

Potemtakem bi lahko festivala Dnevi vina in poezije, 
v organizaciji založb Sanje in Beletrina, prvi poteka v 
Goriških brdih, drugi na Ptuju, prav tako vključili med 
literarni turizem? 
Seveda, to sta dva lepa in zelo uspešna primera. 

Ali nam lahko zaupate kakšen primer, ko so še živečega 
avtorja uspešno vključili v turistično strategijo?
Najprej mi pride na pamet Edinburg, kjer imajo pisatelja Iana Rankina, 
ki ga zelo dobro promovirajo. Zelo znan primer je tudi Harry Potter 
pisateljice J. K. Rowling, ki je znan tudi pri nas,  ali pa pisateljica Astrid 
Lindgren, ki so jo za časa življenja zelo dobro vključevali v švedski 
literarni turizem. Ne nazadnje je njeno delovanje seglo vse do Slovenije 

Intervju
– v Velenju imamo zelo uspešen Pikin festival!

Kekčeva dežela v Kranjski Gori, ki je nastala na podlagi 
uspešnice Josipa Vandota, je potemtakem tudi dober 
primer literarnega turizma? 
Tudi Kekčeva dežela je dober primer. Še posebej, ker nagovarja 
najmlajše. 

Katera slovenska literarna pot je najbolj obiskana? 
Verjetno je to še vedno tradicionalno letno popotovanje od Litije do 
Čateža. Kar se tiče ostalega, pa mislim, da je Društvo slovenskih 
pisateljev s Slovensko pisateljsko potjo – s kar 104 pisateljskimi hišami 
– naredilo pomemben korak naprej. Vsaka skupnost, vsako turistično 
društvo, vsaka občina ter vsi deležniki na lokalni in regionalni ravni 
morajo prepoznati vrednost tega projekta in se vključiti vanj. Gre za 
projekt, ki zahteva sodelovanje vseh. 

Kaj pa dediščina Primoža Trubarja. Se vam zdi, da jo dovolj 
promoviramo?
Razpolagamo z izjemnimi biseri, ki jih po mojem mnenju premalo 
izkoriščamo. Leta 1550 smo dobili prvo slovensko knjigo, in ko o tem 
ter slovenskem jeziku in njegovem pomenu ter naši zgodovini 
razlagam v tujini, so vsi navdušeni. 

Kaj je pravzaprav bistvo literarnega turizma? 
Literarni turizem je – poenostavljeno rečeno – vse, kar je v turizmu 
povezano s književnostjo. To je po eni strani na primer obisk 
literarnega muzeja, a tudi obiskovanje knjižnic, arhivov, pokopališč 
s književniki, ko smo na dopustu na neki destinaciji, kar je 
tradicionalno pojmovanje. Lahko pa se recimo odpravimo v hribe 
po točno določeni poti, ki jo je popisal neki pisatelj – tudi to je 
literarni turizem. Prebrali smo njegovo knjigo, v kateri nas je 
navdušil z opisom pokrajine, in se odpravili na pot. S tem ne 
prispevamo samo k lastni večji bralni pismenosti, pač pa tudi k 
zdravemu življenjskemu slogu. 
V tujini v zadnjem času delajo številne raziskave, ki potrjujejo, da 
literarni turizem, pa tudi druge izkušnje, ki jih najdemo v kulturnem 
turizmu, prispevajo k večji sreči posameznika.

Kekčeva dežela v Kranjski gori, ki nagovarja najmlajše, je dober primer literarnega turizma.

Delo švedske pisateljice Astrid Lindgren je seglo v Slovenijo, 
saj imamo v Velenju zelo uspešen Pikin festival.
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Intervju

Zdi se mi, da so v Trstu zelo dobro izkoristili dejstvo, 
da je tam več let prebival pisatelj James Joyce. V vseh 
knjigarnah vidiš njegove knjige. 
Gotovo. In James Joyce je na poti v Trst pomotoma izstopil v Ljubljani, 
ki ima prav tako veliko literarnih poti. Kar se tiče literarne dediščine, je 
zelo bogato mesto. Obstaja odlična knjiga na to temo (avtorja sta 
Gašper Troha in Sebastijan Pregelj), ki opisuje, kje so v Ljubljani živeli 
literati. Ampak to je treba spet povezati s turizmom. 

Ko smo že pri Ljubljani, slednja ima tudi žensko literarno 
pot. 
Če se ne motim, jo pripravljajo v okviru Ljubljana Urban Tours in 
ponujajo sprehod po Ljubljani, med katerim predstavljajo ženske 
ustvarjalke. Izvrstna ideja. 

Verjetno ne gre brez Zofke Kveder?
S to ponudbo nimam izkušnje, zato vam ne morem odgovoriti, lahko 
pa povem, da je Zofka Kveder kot ženska predstavnica vključena v 
balkansko literarno pot. Gre za projekt, ki je v pripravi v okviru Foruma 
slovanskih kultur. Je dobro zasnovan, saj povezuje nekdanje 
jugoslovanske republike. 

Že večkrat ste omenili tudi slovensko pisateljsko pot. Kaj 
vse vključuje? Tudi zamejstvo?
Omenjena pot je čudovita prav zato, ker vključuje celoten slovenski 
literarni prostor, torej presega slovenske državne meje in sega tudi v 

Porabje, na avstrijsko Koroško in v Benečijo. Cilj poti je predstaviti 
bogato slovensko literarno dediščino in jo približati ljudem ter jo 
vključiti v turistično ponudbo. 

Omenjate tudi vlogo novih tehnologij. Ali si mogoče 
predstavljate kakšno novo aplikacijo?
Brez novih tehnologij seveda ne gre, saj je treba naslavljati tudi mlajše 
turiste. Ponujajo nov način, kako potovati, se izobraževati, se seznanjati 
z novimi stvarmi, tako da brez različnih aplikacij v prihodnje ne bo šlo. 

Ali se vam ne zdi, da mladi spominske sobe obiskujejo bolj 
pod prisilo, ker jim tako ukažejo v šoli? Koliko mladi sploh 
še poznajo slovensko literaturo?
Glede na osnovnošolske in srednješolske programe bi rekla, da naša 
mladina dokaj dobro pozna slovensko literaturo. Ko govorite o prisili, v 
smislu, da nekam grem, ker moram, ne zato, ker želim, menim, da 
morda res obstaja, vendar samo v tistih muzejih, v katerih se ne 
prilagajajo populaciji. 
V muzejih, kjer imajo bolj moderne pristope ter otroke pritegnejo z 
igrami, igračami ter interaktivnimi vsebinami, teh težav nikakor nimajo. 
Skozi igro se otroci veliko naučijo, muzej ali tema jih pritegne in želijo si 
obiska podobnih muzejev. 

V knjigi omenjate, da imajo Rusija in ZDA ter Velika 
Britanija zelo dobro razvit literarni turizem. Čemu bi morali 
v Sloveniji nameniti več pozornosti, da bi se literarni 
turizem razvijal tako uspešno kot pri njih. Je to vzgoja 
mladih ljudi? 
Rekla bi, da je tudi pri nas precejšen poudarek pri pouku na književnosti 
in učenju pesmic ter literarnih del. Naše generacije so bile zagotovo še 
vzgojene v tem duhu. Izziv vidim predvsem v promociji v turističnem 
smislu. Treba je povezovati književnost in turizem. Ne sme iti za dva 
različna svetova, ki živita ločeno življenje. Pri nas je prepogosto tako. V 
turizmu je vedno ključ sodelovanje in povezovanje – z inovativnostjo, 
drugačnostjo. Brez tega ne gre. 

Polona Frelih

Tudi Dnevi poezije in vina na Ptuju so lep primer literarnega turizma
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V Sloveniji prednjači literarni turizem, ki je povezan s 
Francetom Prešernom, ki ima v Kranju svoje dneve. 
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Zemljevid slovenske 
pisateljske poti Literarni turizem
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Vrhnika, prečuden kraj 
Ivana Cankarja

»Tanke meglice so se vile nad barjem, na vrhniški strani pa je bilo jasno; iz daljave me je pozdravljala bela grlica, Sveta Trojica.« 

Pisati o kulturnem turizmu na Vrhniki? Zakaj le? Je že narejeno. Ni ga 
junaka, ki bi lahko o Vrhniki pisal lepše in bolje kot največji slovenski 
pisatelj Ivan Cankar. Če bi želeli v enem članku strniti vse opise lepote 
in čutenja do domačega kraja, bi v eni številki revije ne bilo dovolj 
prostora. Vedute se skozi čas spreminjajo, minljivost je lastnost 
človeka, ki za sabo pušča sled. Ljudje, združeni v eni najstarejših 
turističnih organizacij pri nas, so/smo vsak v svojem času prepoznali 
vrednote te dejavnosti in na svoj način ustvarjali turizem. 
Društvo za olepšavo trga Vrhnike in njene okolice so leta 1888 
ustanovili vrhniški veljaki, Ivan je takrat štel 12 let. Na obzidju cerkve 
na Sv. Trojici je recitiral pesem v čast Mariji Tereziji. »Neka gospa, ki je 
bila napol skrita pod širokim rdečim slamnikom, dežniku podobnim, je 
rekla naglas: 'Tega pa dajmo v Ljubljano!'« Zgodilo se je na svetega 
Alojzija dan. In potem je pisal: »Na holmu svete Trojice se sveti med 
temnim zelenjem bela srajca; človekoljubni davkar cepi lesnike, z bistro 
pametjo in ročno roko snuje tihe stezice med mladim drevjem, po strmi 
rebri, in premišljuje v zadovoljnem srcu: glej, bil je laz nekoč, pust in gol, 
in pretvoril sem ga v zelen gaj …«
Človekoljubni davkar je bil Ivan Gruden, ki je Olepševalnemu 
društvu daroval zemljišče na Sv. Trojici. Za časa življenja je skrbel za 
poti in rastje. Ivan se je zaljubil v njegovo hčerko in ji napisal sonet 
z akrostihom Grudnovi Olgici. Z drugo ljubeznijo, Franjo Opekovo, 
sta si na klopce pisala sporočila, Črtico Tičnica, to je gozdiček ob Sv. 

Trojici, pa je poleg številnih verzov posvetil Heleni Pehani. V objemu 
Fijolčne gore, kakor so sv. Trojici takrat rekli stari ljudje, so se in se še 
rojevajo in v solzah utapljajo prve ljubezni.

Sv. Trojico je omenil najmanj osemindvajsetkrat
Sredi najbolj strmega klanca, ki vodi na grič, je bila pisateljeva 
rojstna hiša. Pogorela je, ko je bil star tri leta. »'Jezus! Jezus!'« je kričala 
sestra ... Tukaj, v ta prelepi plamen, je zaklenjen moj spomin; več ga ni.«
Zdaj na novo zgrajena hiša vabi po spomine, po pričevanja o tistem 
času in ustvarjenih delih. Sv. Trojico je pisatelj v svojih delih omenil 
najmanj osemindvajsetkrat.
»Za velikim oltarjem v cerkvi Svete Trojice zabuči pokopano jezero; kdor 
leže na mrzli kamen, pod tisto strahotno lobanjo za oltarjem, sliši 
zamolklo pesem skritega jezera.«
Na poti skozi Cankarjev gaj, ki so ga po opustošenju v drugi svetovni 
vojni zasadili člani turističnega društva, se ustavimo nad vodnim 
rezervoarjem, leta 1904 ga je dal postaviti tedanji župan in 
soustanovitelj Društva za olepšavo trga Vrhnike in njene okolice. 
Pogled seže prek Ljubljanskega barja do Žalostne gore in do 
Ljubljane, kamor je Vrhničana po učenost popeljala cesarska cesta. 
Na drugi strani potke je spominsko obeležje, trdno kot skala priča o 
povezanosti Vrhničanov, v želji po urejeni okolici, ki vabi domače in 
tuje obiskovalce. Spomenik je leta 1907 svojemu dobrotniku Ivanu 
Grudnu postavilo Olepševalno društvo. Tik pod vrhom posedimo 
na klopci, imenujemo jo Cankarjevi brki, delo mladih arhitektov, in 
prelistamo knjigo iz knjigobežnice. Tudi tu se zbiramo bralci 
Cankarjevih besedil. To pa je že naslednja zgodba.

Kjer kraške vode 'vrh niknejo'
»Pod svetim Pavlom, onkraj cesarske ceste, spi Močilnik v globoki 
kotanji, v večni senci. Kdo izmed vas, ki berete to zgodbo, je videl 
Močilnik in ne sanja o njem vsako noč? Izpod skale, višje kakor svetega 
Pavla zvonik, šumi črna voda; zašumi in takoj utihne, pogrezne se v 
globoko strugo, skrije se pod vrhe in molči vsa temna. Kaj se ji je sanjalo 
tam doli pod kraškimi skalami in kaj jo je prestrašilo, ko je prišla iz noči 
v prosojni mrak? Tako molče usta, kadar se odpro oči po dolgem spanju 
in plane pogled, izgubljen, osupel, v preveliko lepoto ...« 
Zdaj bi lahko nadaljevali z branjem Cankarjevega dela Aleš iz 

V Močilniku so pripravili že več kot 230 bralnih sred. 
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Razora. Njegova slikovita umetniška beseda nam bi pred oči 
pričarala številne izvire, tok in življenje ob in v reki sedmerih imen 
– Ljubljanici. 
»Tam na stezi, z belim peskom posuti, se zatajujejo koraki. Kaj bi se ne 
zatajevali, ko roma tam dvoje ljudi tako tesno objetih, da bi človek od 
daleč ničesar ne razločil in bi se hudo razjezil, če bi spoznal to reč. 
'Koliko vode je v Močilniku!' pravi davčni praktikant Golja. 'Posebno 
spomladi!' odgovori sramežljivo štacunarjeva hči.«
Zgodba vseh generacij, romantično zatočišče zaljubljenih, ljubiteljev 
kulturnih in družabnih prireditev, nad vsem pa lepota, moč in 
domišljija narave. Ta je v skalo odtisnila in ohranja Jazonovo pest, po 
starodavni bajki o grških junakih, ki so z ladjo Argo pripluli do 
Močilnika. Na meji barja in krasa, kjer kraške vode 'vrh niknejo' (od 
tod ime Vrhnika), jim je nadaljnjo pot po vodi preprečila visoka skala. 
Jazon, njih poveljnik, je jezno udaril po skali in na njej pustil svoj 
pečat. Preden so ladjo razstavili in jo peš čez hribe in doline odnesli 
do morja, so zgradili Emono. To je bilo več kot 2000 let pred tem, ko 
je v skalni votlini v Močilniku prebival junak Cankarjeve črtice 
Brlinčkov Miha. Pregnani hlapec je tam prebival več kot štirideset let. 
»Kdo je bil Brlinčkov Miha, od kod je prišel, kje mu je tekla zibel, po 
kakšnih cestah in kolovozih ga je gonilo življenje, dokler ga nazadnje ni 
prignalo v Močilnik? Bog nebeški vedi, jaz ne vem; in tudi ne vprašam. 
Če se je prikazal Miha med nami, se mi je zdelo, da se je prikazal 
Močilnik, kakor je bil, z vso svojo nemo in mračno samoto…«

Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja
V Cankarjevem času je v kapelici, postavljeni v votlino nad izvirom, 
našel domovanje Sv. Anton v Puščavi. Denarna sredstva je dal 
veleposestnik Franc Kotnik (st.). Svojemu namenu je bila kapelica 
predana po njegovi smrti. Trški pisar Josip Prosen je ob tej priložnosti 
napisal pesem zanj.

Močilnik so vse od leta 1888 dalje urejali ustanovitelji društva, o 
katerih je pisal Ivan Cankar. Generacije marljivih prostovoljcev so 
jim sledile vse do današnjih dni. Na Vrhniki in v okolici so urejali 
poti, parke, postavljali mostičke, zasajali drevorede, skrbeli za gozd, 
kupovali zemljišča, tiskali razglednice, zemljevide, informatorje, 
negovali ljudsko izročilo, sledili bajkam in pripovedkam ter 
organizirali prireditve.
Močilnik je s svojo podobo in gostinsko ponudbo desetletja 
privabljal obiskovalce od vsepovsod. Slava naravnega čudeža je za 
večno opisana in opevana v zbranih delih njega, ki je črpal navdih 
ob izvirih »zamolklo zelene vode Močilnikove«.
Družbene razmere so se sčasoma spreminjale, zasebni interesi in 
apetiti oblastnih institucij so botrovali usihanju pravega programa. 
Plevel je prerasel poti. Iz nemoči, da bi Močilniku vrnili ugled in 
mesto, ki ga zasluži, se je iz uporniške volje članov društva porodila 
nova epizoda Ivana Cankarja v Močilniku. 14. septembra 2016 smo 
se v parku prvič zbrali bralci Cankarjevih besedil. Beremo vsako 
sredo, že več kot štiri leta. Toliko je potrebovala državna institucija, 
da je ugotovila, da nima pravice do društvenih zemljišč v Močilniku, 
toliko je bilo treba, da se je zaključil neprimeren program v nekdanji 
restavraciji, ki ne sodi v naravni park državnega pomena. Veliko 
manj je potrebovala javnost našega »raja pod Triglavom«, »… od 
štajerskih goric do strme tržaške obali ter od Triglava do Gorjancev…«, 
da je prepoznala naše sporočilo: »… bogatejši so pač drugi jeziki; 
pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – 
ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja.« Začeli smo 
iz nemoči in protesta, zdaj beremo iz ljubezni do lepe slovenske 
besede in vizionarsko sporočilne moči našega rojaka.
Več kot 230 bralnih sred je za nami, seveda beremo tudi ob drugih 
kulturnih dogodkih, na drugih lokacijah na Vrhniki in v Ljubljani (na 
Sv. Trojici, v Cankarjevi spominski hiši, v Cankarjevem lazu, pri 

Ostanek zidu starega malna pod vodnim slapom. 
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Cankarjevem spomeniku na Vrhniki, na Žalah ob spomeniku 
pesnikom moderne, v Cankarjevi knjižnici, v Doživljajskem 
razstavišču Moja Ljubljanica, v katerem je na ogled stalna razstava 
Moja Ljubljanica, v Enajsti šoli pod mostom, v Muzeju Moja 
Ljubljanica). Razveselili smo se povabila prof. Vesne Mikolič na 
Slovensko matico ob izidu ponatisa prvega Cankarjevega romana 
Tujci in veseli smo bili obiska pisatelja Toneta Partljiča (pridružil se 
nam je pri branju v Močilniku).
V času ukrepov za preprečevanje koronavirusa se povezujemo prek 
sodobne tehnologije. Beremo doma ali se s pametnimi telefoni 
razkropimo po Cankarjevih obeležjih in se povežemo. 

Za konec pa še ena zgodba.
»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. Gori nad mlinom pa 
je ležala v globokem kotlu mirna, temna voda.« 
Mlina v Starem malnu ni več, novo mlinsko kolo pa se vrti in 
pozdravlja obiskovalce. Peto leto se izteka, odkar smo prostovoljci 
turističnega društva prevzeli v upravljanje to društveno lastnino. 
Kuhamo dobro, po domače, med drugimi dobrotami vam 
postrežemo Cankarjevo 'skodelico kave' in tiste žlahtne dišeče 
štruklje na belo pogrnjeni mizi v izbi tete Micke, ki so malemu 
Ivančku prišli na pamet, ko je gorela hiša.
Na kulturni praznik se bralci in poslušalci zberemo v koči. Družimo se 
s poezijo in prozo slovenskih ustvarjalcev. Med odmorom 
celodnevnega druženja zadiši po Ivanovih najljubših jedeh, po ričetu 
in 'pohanih šnitah'. Ko prelistamo beležke srečanj, se razveselimo 
zapisa obiskovalcev: »Hvala za prelep kulturni dogodek … Sprašujemo 
se, zakaj je potreben praznik, da se spomnimo in uživamo v kulturi, ki je 
del nas in bi morala biti del našega vsakdanjika. Pridemo z veseljem 

spet! Veseli pohodniki iz Ljubljane.«
Pridite! Lahko že zdaj, da se naužijete svežega zraka in miru. V tem 
deževnem obdobju se boste morda srečali z zmajem. Živi malo više 
v skalni votlini, bruha vodo in mladiče. Ko bomo spet lahko odprli 
vrata koče, pa bomo gospodu Valvasorju, ki bo letos preštel svojih 
380 let, pomagali obujati skrivnosti Ljubljanice in njenih pritokov.
Kje nas najdete?
»Kraj ravni pod gozdom, pod temnim, mogočnim Raskovcem sedi jata 
golobov; bele peruti se leskečejo v soncu. Tam je Vrhnika.«

Mirjam Suhadolnik, 
predsednica TD Blagajana Vrhnika

Citati iz Cankarjevih del:
Moje življenje, Aleš iz Razora, Kurent, Brlinčkov Miha, Nina
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Mlina v Starem malnu ni več, novo mlinsko kolo pa se vrti in pozdravlja obiskovalce. 

Star maln na deževen dan. 
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»Jože Plečnik, Ivan Cankar in Rihard Jakopič so bili vsak po svoje 
drzni in brkati. Kot véliki umetniki so za vedno zaznamovali 
Ljubljano in Slovenijo. Spoznajte njihovo ustvarjalno moč, skrivnosti 
mesta in posebnosti slovenskega značaja. Potovanje skozi čas, v 
katerem se iz turistov spremenite v raziskovalne kolesarje,« s temi 
besedami so v cvetočih časih ljubljanskega turizma vabili na t. i. 
Brko turo, kolesarsko avanturo, med katero so obiskovalci hkrati 
spoznavali slovensko prestolnico in našo kulturno dediščino. 

Na Brko turo so obiskovalce popeljali arhitekt, pisatelj in slikar. Začenjala 
se je z ogledom Plečnikovih mojstrovin v središču mesta in nadaljevala 
pri njegovi knjižnici. Sledil je ogled umetniškega dvorišča Križank in 
obisk Brivca, mojstra umetnosti oblikovanja brk v Ljubljani. 

Kolesarska avantura se je nadaljevala v Krakovu, kjer se je rodil Jakopič 
in so ga včasih imenovali kar 'Solatna vas'. Nato so odkolesarili mimo 
obzidja iz časov starega Rima vse do Cankarjevega doma, ekskurzija 
pa je vključevala tudi obisk Narodne galerije z Jakopičevimi deli. 

Primer dobre prakse 

Kdo ima lepše brke: Cankar, 
Plečnik ali Jakopič?
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Vrhunec je predstavljal sprehod na Rožnik, na katerem je Plečnik 
postavil os svojega načrta za popolno prenovo Ljubljane, Cankar pa 
preživel najboljša leta. Na vrhu sta obiskovalce pričakala Cankarjev 
najljubši čaj ali skodelica kave ter košček potice. 

Finalna etapa je bil spust do razgleda na znamenito promenado v 
Parku Tivoli, ki jo nekateri imenujejo po Jakopiču, drugi pa po 
Plečniku. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v starem 
avstro-ogrskem dvorcu je obiskovalce  pričakalo veliko presenečenje 
brkatih velikanov slovenske kulture.

Hudomušno dogodivščino je Easy Jet Traveler leta 2018 izbral za 
najboljšo kolesarsko turo v Evropi. Pod neobičajno in inovativno 
doživetje Ljubljane so se podpisali pri Turizmu Ljubljana. 

P. F. 
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Kot pove že ime, Turistično društvo Muljava deluje na Muljavi, 
prijazni dolenjski vasici v središču Občine Ivančna Gorica. 
Muljava skriva številne zanimivosti in dobre ponudnike, a prav 
gotovo se je že pred mnogimi leti popolnoma zlila z največjim 
slovenskim pripovednikom, prvim romanopiscem in urednikom 
Josipom Jurčičem. 
Turistično društvo Muljava že vrsto let aktivno sodeluje z Jurčičevo 
domačijo, ki je danes muzej na prostem in tudi kraj številnih 

prireditev. V minulem letu 2020 je Turistično društvo Muljava skupaj 
z Zavodom Prijetno domače, ki upravlja z muzejem, ter Kulturnim 
društvom Josipa Jurčiča Muljava in muljavskimi gasilci začelo 
izvajati večje poletne glasbene prireditve, ki so bile novost in so se 
odlično obnesle. Turistično društvo Muljava sodeluje pri predstavah 
v letnem gledališču, na Jurčičevemu pohodu, je organizator 
številnih prireditev in natečajev (izdelovanje turističnih spominkov, 
panjskih končnic … v sodelovanju s PŠ Muljava), v kraju pa povezuje 

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča. 

Turistično društvo Muljava 
v vseslovenskem 
Jurčičevem letu 2021

Turistično društvo Muljava že vrsto let aktivno sodeluje z Jurčičevo domačijo, ki je danes muzej na prostem in tudi kraj številnih 
prireditev. 
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vse deležnike turistične ponudbe. 
Turistično društvo skupaj z Zavodom Prijetno domače izvaja evropski 
projekt, imenovan JURČIČEV IZZIV, s katerim bomo skupaj nadgradili 
progam Jurčičeve domačije in vanj vključili lokalne ponudnike. 
Pridobivanje evropskih sredstev je za društva svojevrsten izziv, zato 
smo na pridobitev projekta ponosni, verjamemo pa, da bomo po 
dveh letih, ko bo projekt pri koncu, lahko poročali o kakovostni 
turistični nadgradnji ponudbe na Muljavi.

Literarna zapuščina 
Leto 2021 ne bo v znamenju Josipa Jurčiča samo za prebivalce 
Muljave, ampak za vso Slovenijo. Vlada Republike Slovenije je leto 
2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča na predlog ministrstva za 
kulturo. Pobudo je ministrstvu podala Občina Ivančna Gorica. 
V obrazložitvi razglasitve so na ministrstvu za kulturo zapisali: »V 
letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 
1848–3. 5. 1881), slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja 
prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih 
kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Prihodnje leto 
bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o 
beli kači, 140 let od izida romana Rokovnjači in tudi od izida prve 
številke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, 
Levcem in Kersnikom.
Razglasitev Jurčičevega leta bo lahko spodbudila drzno in ustvarjalno 
zasnovo programskih politik, programov in projektov v letu 2021, od 
področja založništva, knjižničarstva, gledališč, muzejev do 
raziskovalnega in izobraževalnega področja. Hkrati je to tudi odlična 
priložnost za medpodročno okrepljeno sodelovanje in vključitev tudi 
drugih resorjev, kot so denimo šolstvo, raziskovanje in turizem. 
Razglasitev Jurčičevega leta 2021 na ravni države bo pozitivno 
povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in kulturne ustvarjalce, 
ampak vso Slovenijo.«

… in uredniško ter novičarsko delo 
V pripravah se zdaj na lokalni ravni združujemo z Občino Ivančna 

Gorica in Zavodom Prijetno domače, in sicer tako muljavsko 
turistično ter kulturno društvo kot tudi številne druge organizacije, 
kot so knjižnica, šole, Javni sklad za kulturne dejavnosti, srednja šola 
in drugi. 
Programsko so Jurčičevo leto na Zavodu opisali takole: »Vsebinsko 
smo Jurčičevo leto razdelili na dve področji, in sicer na pisateljevo 
literarno zapuščino in pisateljevo uredniško in novičarsko delo. 
Program bo vseboval številne aktivnosti tako na Jurčičevi domačiji kot 
v mnogih knjižnicah, šolah in profesionalnih organizacijah ipd. Izvedli 
bomo strokovni simpozij, približali Jurčičeva dela v novih preoblekah, 
izvedli bomo številne bralne in izobraževalne aktivnosti, tudi v 
sodelovanju s šolami. Pripravili bomo razstave, natečaje in uprizoritve. 
Ideja o Jurčičevem letu je bila izjemno pozitivno sprejeta, zato vedno 
znova dobivamo še nove predloge, sodelovali bodo številni, ki na 
različne načine skrbijo za slovensko besedo in literarno dediščino. 
Razglasitev vseslovenskega Jurčičevega leta 2021 je velika čast in uspeh 
za vse nas. Je velika odgovornost, da bomo bogato Jurčičevo dediščino 
uspešno predstavljali, in predvsem izjemna priložnost za razvoj vsebin, 
povezovanje s številnimi ustanovami in organizacijami za promocijo in 
predvsem, da našega Jurčiča aktualiziramo in ga še bolj približamo 
slovenski javnosti.« 
Tudi za Turistično društvo Muljava, ki bo aktivno sodelovalo pri 
aktivnostih v Jurčičevem letu, se tako obeta izjemno pestro leto. Pri 
načrtovanih dejavnostih je svojevrsten izziv upoštevati še stanje z 
epidemijo, a ostajamo optimistični. Branje in z njim naš Jurčič lahko 
pride do ljudi prek knjig, tudi na dom. Predvsem pa upamo, da 
bomo z Jurčičevim letom opozorili tudi na turistične lepote Muljave 
in tako pripeljali nove obiskovalce. Ne nazadnje pa je pomembno 
tudi to, da Jurčičevo leto predstavlja povezovanje Turističnega 
društva Muljava z drugimi organizacijami in ponudniki.
Naj bo leto 2021 v znamenju Jurčiča in prijazno vabljeni, da nas 
obiščete v deželi desetega brata. 

Turistično društvo Muljava, Gašper Erjavec, predsednik, in
Zavod Prijetno domače, Maja Lampret, direktorica

Turistično društvo skupaj z Zavodom Prijetno domače izvaja evropski projekt, imenovan JURČIČEV IZZIV, s katerim bodo skupaj 
nadgradili program Jurčičeve domačije in vanj vključili lokalne ponudnike. 

Literarni turizem
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Začelo se je skromno leta 2006 z Bevkovim dnevom. Mladi, 
združeni v KUD Cerkno, so ob obletnici rojstva in smrti pisatelja 
z velikim žarom prvič povabili k branju odlomkov iz Bevkovih del 
in njegovi besedi naklonili priložnost, da odvrže tančico pozabe 
in zaživi v današnjem času in prostoru. 
Leta 2010 je dogajanje pridobilo na veličini. KUD Cerkno se je z 
namenom dostojnega poklona 120. obletnici rojstva tega 
mojstra slovenske besede prvič povezalo z drugimi zavodi, 
društvi ter ponudniki in ga razširilo v enotedenski ciklus 
prireditev Človek s človekom. Prvič načrtovan pohod po Bevkovi 
poti iz Cerknega k pisateljevi domačiji je z močnim dežjem 
preprečilo vreme. 

Dobrote iz Bevkove krušne peči 
Leta 2011 se je Bevkov dan predvsem ob zagnanosti 
koordinatorja KUD Cerkno iz enodnevnega dogajanja 
razpotegnil v pestro dvodnevno. Po sobotnih dogodkih v 
Cerknem je dala kuliso za osrednji kulturni dogodek v nedeljo 
Bevkova domačija, kjer je njen skrbnik, Mestni muzej Idrija, 
pripravil dan odprtih vrat. Zaključil ga je kulturni program z 
druženjem pohodnikov z obeh strani Kojce. Dogajanju je 
dvignila privlačnost kulinarična ponudba na Bevkovi domačiji, 
kjer je TD Pod Kojco iz Zakojce ponujalo 'pajtičke' (potičke) po 
lokalnem receptu in v Bevkovi krušni peči spečen še topel kruh 
z zaseko. Turistična kmetija Pri Flandru v središču Zakojce pa je 
skuhala jedi, ki si jih je pisatelj najpogosteje zaželel ob obisku 
rojstne vasi: zelenjavno mineštro z domačo klobaso in slastne 
orehove štruklje. 
Prvič je ubral še neuhojeno pot tudi pohod po Bevkovi poti. V 
Cerknem je organizacijo prevzela LTO Laufar Cerkno in ponudila 
pohodnikom dve različici: lažjo in krajšo prek Zakriža in Jesenice 
(3 ure) in ob podpori PD Cerkno daljšo prek Porezna in Zakojške 
grape (6 ur). Zagon Bevkove poti naj bi vodil k dolgoročnemu 
razvoju učnih in turističnih poti po Cerkljanski, ki bi turiste 
pritegnile k večdnevnemu počitnikovanju. Že tega leta se je 
porojeni ideji pridružilo Društvo Baška dediščina iz Baške grape 
in ga dopolnilo z uro in pol dolgim vzponom iz Hudajužne v 
Zakojco. Dobro se je prijel in s prijaznim dostopom v Hudajužno 
z vlakom vključil še v sočasni teden mobilnosti. Društvo ga 

Kako Bevkovi dnevi zorijo v 
Bevkovo literarno pot

Zakojca 2019, Dan odprtih vrat Bevkove domačije.

Na skrajnem robu Cerkljanske, kjer se pokrajina strmo spušča v Baško grapo vse do reke Bače, vse od leta 
1990 v vasico Zakojca vabi v muzej preurejena Bevkova domačija. Takrat sta se v prostoru za izboljšanje 
spoznavanja in doživljanja dediščine pisatelja, domoljuba in borca za slovenski jezik Franceta Bevka kot 
plahi ptici srečala kultura in turizem. A kako ju prepričati, da si spleteta skupno gnezdo? Bevkove knjige so 
se namreč vedno pogosteje prašile na knjižnih policah, češ da je zastarel in predvsem za otroke in mladino 
nezanimiv. 

Bevkov pohod na etapi Hudajužna – Zakojca. 

Literarni turizem
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promovira ne le kot rekreacijski in kulturni dogodek, ampak kot 
doživetje, turistični produkt. Na pot vabi vse, ki si želijo Bevka 
doživeti 'v živo' in podoživeti vsakdan njegovih knjižnih junakov. 
Že prva dva je obogatil z odlomki iz pisateljevih del, ki so 
usmerjali zanimanje pohodnikov v Bevkovo otroštvo. V 
naslednjih letih so ti sledili aktualni tematiki (npr. 300. obletnica 
tolminskega punta, 100. obletnica začetka prve svetovne vojne 
…), ki jo je društvo vedno strnilo še na tematski list za pohodnike, 
tudi tiste s smeri Cerknega. Jubilejnega desetega je lani izdalo v 
knjižici Po sledeh Franceta Bevka v Baški grapi, start poti v 
Hudajužni pa obogatilo z informacijsko tablo z Bevkovo 
življenjsko zgodbo in prenovljeno Bevkovo informacijsko točko, 
ki jo je v obliki ptičje hišice postavilo leta 2019.

Kultura in turizem z roko v roki
Po konceptu iz leta 2011 se je leta 2012 spominjanje na Bevka 
razširilo na Bevkove dneve. Njihova prepoznavnost je narasla 
tudi zaradi razbohotenja na cel tretji septembrski teden, v taki 
obliki pa so živi tudi danes. KUD Cerkno je kot glavni koordinator 
poskrbel za programski list in promocijo, LTO Laufar Cerkno pa 
kot vodja pohoda natisnil kartonsko zgibanko, v kateri pohodniki 
zbirajo žige, po letu 2017 pa je prevzel tudi koordinatorstvo. 
Moči pri organizaciji je trajnostno združilo še enajst zavodov in 
društev s področja kulture, turizma in drugih dejavnosti: Bevkova 
knjižnica Cerkno, Mestni muzej Idrija, Občina Cerkno, Osnovna 
šola Cerkno, ICRA, d. o. o., Hotel Cerkno, KUD Zarja Zakriž, TD Pod 
Kojco, Planinsko društvo Cerkno, Turistična kmetija Pri Flandru in 
Društvo Baška dediščina. Leta 2013 se je pridružila še Goriška 
knjižnica Franceta Bevka in leta 2015 še Založba Bogataj. Vsi se z 
ustrezno interpretacijo, organiziranostjo in prilagoditvijo 
različnim ciljnim skupinam trudijo usmerjati moči v zanimiv, 
razumljiv in otipljiv način predajanja Bevkove besede. Prirejajo 
srečanja z najbolj priznanimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, 
predstavitve knjig, nastope pevskih skupin, razstave, literarne 
natečaje za mladino, kulinarično-ekološko tržnico, pohod po 

Bevkovi poti, dan odprtih vrat Bevkove domačije, ponujajo 
lokalno kulinariko in druge dogodke, razpršene po Cerkljanski in 
Baški grapi. 
Največjo odmevnost je s kvalitetnim kulturnim doživetjem in s 
sproščenim druženjem, povezovanjem in zbliževanjem pri 
Bevkovi domačiji zabeležil pohod, ki je pritegnil tudi zanimanje 
obiskovalcev iz drugih slovenskih pokrajin in s tem prekoračil 
meje lokalnega. 
Celotna pot je že prvo leto dobila mesto v knjižici dogodkov v 
okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Festivala 
pohodništva v Posočju. Leta 2013 je bila Bevkova domačija 
zarisana na pohodniško transverzalo Slovenske pisateljske poti. 
Tako Bevkovi dnevi odmikajo prah z enega najbogatejših 
pisateljskih opusov pri nas in postavljajo smerokaze za Bevkovo 
literarno pot. Morda bo bližnja prihodnost ponudila priložnost, 
da bodo pohodniki lahko uživali na njej tudi neorganizirano.

Olga Zgaga, KTT Društvo Baška dediščina
Fotografije: KTT Društvo Baška dediščina

Bevkov pohod 2019, Turistična kmetija Pri Flandru. Sodelujoči (od leve proti desni):  Novaković Gregor - LTO Laufar Cerkno; Milojka 
Magajne - Mestni muzej Idrija, enota Cerkljanski muzej ; Branko Mavrič, predsednik  TD Pod Kojco Zakojca, Alenka Zgaga - Društvo 
Baška dediščina; gostja Valerij Skrinjar Tvrz ;  Peter  Tušar - TD Pod Kojco Zakojca in Vencelj Tušar - Turistična kmetija Pri Flandru.

Dan odprtih vrat Bevkove domačije – kruh iz Bevkove peči. 

Literarni turizem
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Prežihov Voranc je bil plodovit koroški in slovenski pisatelj, kar 
nedvomno dokazuje njegov bogat literarni opus. Njegova 
zapuščina je dragocena kulturna dediščina, ki jo priznava tudi 
slovenski šolski sistem z umestitvijo obiska Prežihove bajte – 
Prežihovega spominskega muzeja med obvezne šolske 
ekskurzije. Društvo slovenskih pisateljev je Prežiha zajelo v svoj 
odlični kulturno-pedagoški in turistični projekt Slovenska 
pisateljska pot. Ta kot zlata transverzala teče od doma do doma 
znanih slovenskih pisateljev in na Koroškem, na Prežihovini, kjer 
na to opozarja posebna tabla, postane še ob imenu Leopolda 
Suhodolčana in Franca Ksaverja Meška. 

Srečanja pri Prežihovi bajti
Najlepše pa Prežiha častijo domačini in tuji obiskovalci, ko se v 
njegov spomin zberejo na vsakoletnih prireditvah na Prežihovi 
bajti, ki je Kuharjevi družini predstavljala prvi lastni dom. Med njimi 
je na prvem mestu dogodek z imenom Srečanje pri Prežihovi bajti. 

Poteka vsako leto 10. avgusta, ob obletnici pisateljevega rojstva, ko 
se prostor med hišo in gospodarskim poslopjem spremeni v oder 
najrazličnejših uprizoritev in spominjanj na življenje koroškega 
samorastnika. Koroški pokrajinski muzej – Muzej Ravne je skrbnik 
Prežihove bajte, ki je hkrati pravi biser na Prežihovi poti. Zavzeto in 
srčno skrbi za to, da Prežihova bajta iz Spominskega muzeja raste v 
muzej na prostem in prostor za prireditve. Ljudsko stavbarstvo in 
kmečko življenje so oplemenitili s podeželskim vrtom in zasadili 
začimbe, dišavnice in rože, značilne za Mežiško dolino. Pomladili so 
star sadovnjak z značilnimi drevesnimi sortami, postavili kaščo in 
leseno vodno korito. Obiskovalci prihajajo, poleg šolskih skupin je 
zelo veliko družin in posameznikov. 

Prežihova pot
Prežihov Voranc je iz rojstne Podgore pri Kotljah odšel v svet, se 
izobraževal sam in iz bisage, v kateri je med popotnico počivala 
energija materinega daru za pripovedništvo, spletal svoje življenje 
politika in pozneje pisatelja. Njegova dela sledijo socialnem 
realizmu, tematika pa spremlja usodo kmečkega in malega človeka.
Za njim je v njegov spomin in spomin njegovih likov zrastel 
poseben kulturni in turistični spomenik – Prežihova pot. Ta v 
mehkobo pokrajine pod Uršljo goro, ki kot mati razprostira svoje 
široke smrekove gozdove in zre na junake zgodb ljudi okoliških 
bregov, riše zgodbo dediščine pisane koroške besede. Od ene 
pisateljeve življenjske postaje do druge in pri številki devet (na 
pokopališču v Kotljah) obstane. To je 14 kilometrov dolga pot z 
devetimi postajami, ki vodi po 'hotuljskem' (kotuljskem) delu 
Prežihovega življenja in so jo ob 110. obletnici pisateljevega rojstva 
lepo obnovili Občina Ravne na Koroškem ter KS in KD Kotlje.

Pobič s solzicami in Solzica iz jekla
Pot se začne sredi Kotelj, ob spomeniku pobiča s solzicami, 
šmarnicami po slovensko, ki je delo akademskega kiparja Stojana 

Koroška in Prežihova pot
Pekel z gozdnim odrom; iz škorjače se ob predstavah vije gost peklenski dim, v ohišju stojala je spravljena črtica Solzice. Obiskovalci 
jo lahko preberejo.

Kultura in narava sta elitni blagovni znamki Slovenije. Koroška pa poleg narave ponuja še skrinjo literarnega 
zaklada. Ne zgolj s pisatelji, med katerimi je na prvem mestu Prežihov Voranc, Lovro Kuhar (1893–1950), pod 
Uršljo goro, Peco in obronki Pohorja je mogoče najti še pravi literarni posladek – bukovništvo.

Kotlje, prva in deveta postaja Prežihove poti. V ospredju je 
solzica velikanka.

Literarni turizem
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Batiča. Bronast kip ponazarja malega Voranca, ki iz grape hiti proti 
domu, da bi razveselil mater z drobnimi belimi cvetovi, ki jih je 
mogoče najti v poduršelskem svetu grap in potokov. Solzice (zbirka 
11 črtic) so zadnje pisateljevo objavljeno delo in črtica Solzice se na 
literarni poti pojavi večkrat kot motiv postanka. 
V Kotljah od leta 2016 stoji še poseben pomnik, Solzica velikanka – 
velik, trilistni jekleni simbol Festivala solzic, poklon dediščini, odraz 
lepote poduršeljskega sveta in ponos železarske tradicije in tudi 
pozdrav iz literarne pokrajine z imenom Koroška. Postavljen je bil v 
čast 3. Festivala solzic, ki ga od leta 2014 TD Solzice pripravlja kot 
hommage posebnosti življenja Koroške pod Uršljo goro, s posebnim 
poudarkom na besedi; pisani, brani in zapeti. Poklon Prežihu, rojen 
iz črtice Solzice in postavljen ob Prežihovi poti. 

Temačna globača, ki so ji rekli Pekel 
Rimski vrelec je druga postaja. Izvir vode, ki mu domačini pravijo 
'kiseva voda', je bil s svojo po vonju in okusu markantno zdravilno 
vodo nekoč priznano letovišče. Dva kipa iz rimskih časov, ki so ju 
tam našli, sta kraju prinesla zveneče ime, voda pa se je prodaja po 
Evropi za med in to pod različnimi imeni: Kärntner Römer-Quelle, 
Fonte romana della Carinzia, Source Romaine, Carinthian Roman 
Mineral Spring. Danes je vse drugače, zato pohodniki raje odhitijo 
proti Kotnikovi bajti, rojstni hiši Prežihovega Voranca, kjer plošča 
na novi hiši priča o pisateljevem rojstvu.
Kot četrta postaja se pojavi Pekel. Ista globel, ki jo v črtici Solzice 
opisuje Prežih z besedami: »Na koncu našega polja je bila grda, 
temačna globača, ki so ji rekli Pekel ...« Aprila in maja se Pekel kiti 
z zaplatami solzic, v času Festivala solzic pa TD Solzice na gozdnem 
odru, obdanem s klopmi in škorjačo (zatočišče iz smrekovega 
lubja, ki je nekoč ščitilo gozdarje pred vremenom in nočjo), 
uprizarja predstavo Pozdrav iz Pekla. Z Luciferjem, parkeljni in 
peklensko kulinariko.
Naslednja postaja je tik nad Peklom, na Koglu, kjer so bili Kuharji 
štiri leta grofovski najemniki. Stare hiše ni več, razgled pa je ostal. 
Za tem pride na vrsto bližnje Ivarčko jezero, nad katerim stoji 
domačija Pri Bunku iz Jamnice, kjer je umrl Prežihov junak Svetneči 
Gašper. Sledi Šratnek, grajska ruševina, in pod njo na 'turških 
šancah', okopih, ki so jih ljudje v času turških bojev zgradili v 
obrambne namene, cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Še nekaj 

korakov navzdol nas pozdravi Prežihova bajta. In potem znova 
sledijo Kotlje in pisateljevo zadnje počivališče.

Ko literatura postane turistični motiv
Pri Turističnem društvu Solzice smo Festival solzic postavili v 
spomin Prežiha in koroške besede. Stalne prireditve v okviru 
festivala so: Literarna kolonija, Kulturni perpetuum mobile, Avtobus 
kulture, Popotovanje z besedo k besedi, Pozdrav iz Pekla, Venec 
solzic . Dogajanje vsako leto nadgradimo s čim posebnim. Leta 
2015 smo organizirali Mednarodni posvet na temo Implementacija 
slovenske pisateljske poti, literarne poti in literarne zgodbe v 
turizem. Na dogodku pa so med drugimi sodelovali: Martin Lissiach 
in Martina Kafol iz Trsta, Maja Zupan (Žirovnica), Janja Spevan 
(Turistica Portorož), Željko Kozinc in Igor Likar (Društvo slovenskih 
pisateljev), Marija Zakrajšek (Vrhnika), Miroslav Osojnik, kustos 
Koroškega pokrajinskega muzeja v pokoju in soustanovitelj 
Vorančeve poti ter dr. Sonja Sibila Lebe, avtorica Strategije razvoja 
in trženja kulturnega turizma na Slovenskem, sicer docentka na 
Ekonomski poslovni fakulteti Maribor.
TD Solzice je dediščino literature bogato vpletlo v svoj projekt 
Festival solzice in turizem na Ravnah na Koroškem. 

Besedilo in foto: Renata Picej, TD Solzice

V zavetju Uršlje gore izstopa razgledni hrib z lipami, Kogel, peta postaja.

Tik nad Prežihovo bajto, v zavetju smrek in s pogledom na 
svet pod Uršljo goro, stoji bronast Prežihov spomenik, delo 
akademskega kiparja Stojana Batiča.

Literarni turizem
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'Dan, ko prazniki obmolknejo'
Drežniški pust je starosvetno pustovanje poganskega izvora, ki 
poteka na pustno soboto in se konča s pustnim torkom, nato 
nastopi post in velikonočni čas. Glavno pustno dogajanje se odvija 
v soboto, njegova najbolj prepoznavna lika pa sta Ta Grdi in Ta Lepi.
Pust organizira fantovščina, ki deluje po hierarhičnem načelu, kar 
pomeni, da ima starejši prednost pred mlajšim. V fantovščini 
sodelujemo samo neporočeni fantje od osemnajstega leta naprej. 
Sprejem novih poteka zadnjo soboto v letu. Novi fantje se morajo 
na prvi dan novega leta udeležiti svete maše, in to s 'pušlom' na 
prsih. 

Fantovščina 
V fantovščini nismo aktivni samo v pustnem času, pač pa 
delujemo vse leto. Namen fantovščine je namreč tudi pomoč 
vaščanom, ki zaradi različnih razlogov ne morejo pripraviti 
kurjave ali opravljati drugih opravilih, postavljanje 'prtonov' in 
organiziranje miklavževanja, saj Miklavž v vasi obdari otroke do 5. 
razreda osnovne šole. 
Vrhunec je seveda pust, glede katerega imamo v Drežnici kar 
stroga pravila. Tako se fantje, ki še niso bili sprejeti v fantovščino, 
po Ave Mariji ne smejo več gibati po vasi, sicer jih doleti kazen v 
obliki pranja (oblivanja z vodo). Omenjeno sankcioniranje ima 
močan vzgojni moment, saj s tem mladim preprečimo zabavo. 
Naznanjanje pusta se začne zadnjo soboto v letu, ko medse 
vabimo nove fante. Od takrat pa vse do pusta imamo sestanke, 
na katerih določimo vloge ter organiziramo celotno pustovanje. 
Po sestankih na dogovorjenem mestu ob 24. uri odbijemo 
polnoč, zapojemo pesem Bleda luna, nato pa se z zvenenjem in 
razbijanjem sodov odpravimo skozi vas in ustvarjamo hrup.

Naznanjanje pusta se začne zadnjo soboto v letu, ko medse vabijo nove fante.

Pust organizira fantovščina, ki deluje po hierarhičnem načelu, 
kar pomeni, da ima starejši prednost pred mlajšim. 
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Ta Grdi in Ta Lepi 
Na pustno soboto se karneval začne ob 7.30 zjutraj in zaključi v 
poznih večernih urah, nato sledita ples in veselica. Pustni sprevod 
je sestavljen in naslednjih pustnih likov: Tist kr wez, Godc, Ta Lepi, 
Ta stara dva, Vsaka dobi, Peteliner, Zdravnik, Bukare, Cgajner, Ta 
Grdi in Policaj.
'Zdravnik' skrbi za zdravje vaščanov, 'Bukare' za čiste čevlje, nabrusi 
nože in kaj popravi, 'Peteliner' prodaja srečke, od katerih je vsaka 
dobitna, 'Policaj' skrbi za red, 'Ta Grdi' in 'Cgajnerji' pa lovijo otroke.
Osrednji dogodek je operacija 'Ta Debelga', ki se 'Cgajnerjem' 
pridruži med skečem in potrebuje operativni poseg. Takrat se v 
dogajanje vključi tudi občinstvo. 
Ena od najbolj zanimivih in znanih podob je maska 'Ta Grdega', ki 
je narejena iz lesa, največkrat iz oreha ali lipe. Najprej z motorno 
žago iz kosa lesa izrežemo osnovno obliko in gabaritne mere, 
nato z dletom in kladivom izdelamo nos in ustvarimo oblo obliko, 
na katero z natančnimi merami zarišemo oči, usta, lica in obrvi. 
Ko je obraz končan, začnemo izdelavo tako imenovane sklede na 
hrbtni strani obraza, ki je prilagojena obrazu. Zadnja faza je 
brušenje z brusnim papirjem, nato sledi barvanje z najpogostejšimi 
barvami: rdečo, rjavo, črno in belo. V zadnji fazi namestimo na 
masko ovnove rogove, ovčjo kožo, jezik in zobe.
Ta Grdi je opremljen z zvonci, nosi posebne hlače in brezrokavnik 
ter nogavico, napolnjeno s pepelom, s katerim posipa otroke.

Tamali pust
Pustno dogajanje se zaključi na pustni torek, ko pripravimo sodbo 
Pusta, ki je kriv za vse nevšečnosti v naših krajih. Obtožnice so 
napisane v rimah. Ko Pusta spoznamo za krivega, ga ubijemo. Na 
parah leži v gostilni v Drežnici, v kateri pripravijo friko, s katero nas 
pogostijo. Nekaj pred polnočjo Pusta peljemo na točno določen 
kraj, kjer ga zažgemo, s tem pa se pustne aktivnosti uradno zaključijo. 
V naši vasi pust pomeni zelo veliko, o čemer govori oznaka 'dan, ko 
prazniki obmolknejo'. Vsi fantje smo v to dogajanje vpleteni že od 
rojstva. Začne se s 'tamalim pustom', ki ga organizirajo otroci do 9. 
razreda osnovne šole, poteka pa 14 dni pred pustno soboto. Je 
identičen pustu, ki ga organizira fantovščina, saj na njem vidimo 

Pust največje veselje prinese najmlajšim, pa četudi je veselje nekoliko strašno.

Ena od najbolj zanimivih in znanih podob je maska 'Ta Grdega', 
ki je narejena iz lesa, največkrat iz oreha ali lipe. 

enake like z isto vlogo. Tudi ko se poročiš in postaneš 'mož', si še 
vedno vpet v kolesje pusta, saj poročene fante v fantovščini 
porabimo za pomoč pri organizaciji prireditvenega prostora.

Žan Kurinčič, Drežniški pust
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Pustovanje

Liški pust, tradicija pustovanja na Kanalskem kolovratu, ima že 
dolgoletno tradicijo. Za ohranjanje likov skrbi Etnološko društvo Liški 
pustje – Kanal ob Soči. Maske so izdelane iz aluminijaste ter bakrene 
pločevine, izdeluje jih umetnik Branko Žnidarčič. Zaključek 
neobičajnega leta 2020 je bil za naše Etnološko društvo Liški pustje 
posebno, saj smo vpisani v register nesnovne kulturne dediščine, ki 
ga vodi Ministrstvo za kulturo. 

Vpis nam ogromno pomeni, daje nam zagon za prihodnost ter 
jamstvo, da bodo o našem delu brali in ga lahko preučevali tudi naši 
zanamci. Zanj ima veliko zaslug občina Kanal ob Soči, ki smo ji nadvse 
hvaležni. Zgodba liških pustov, kakršne poznamo danes, sega v leto 

1947, kar dokazujejo tudi še ohranjene aluminijaste maske 
mladoporočencev in žandarja ter pustice, katere maska je bila izdelana 
kakšno leto pozneje. Maske delimo na ta grde in ta lepe in si v sprevodu 
sledijo v naslednjem vrstnem redu: najprej pride berač, ta lik ne nosi 
maske in ima košaro, v katero bere darove, kot so klobase, jajca in 
slanina (špeh). Nato sledijo harmonikaš in mladoporočenci, ki po 
običaju zaplešejo v hiši. Sledita jim zdravnik, ki skrbi za zdravstveno 
stanje, in žandar, čigar naloga je ohranjati red v vasi. Našteti liki sodijo 
med ta lepe. Njim sledijo ta grdi, in sicer tri pustice, ena z metlo, druga 
z dojenčkom in tretja z vrečo, v kateri so orehi, vaški posebnež daj-dam, 
ki so mu zrasla ušesa in velik nos, rezjan, raztrgan možak s krošnjo, na 
kateri so pripomočki za popravilo posode in kmečkega orodja, živahna 
opica, žena, ki nosi moža v košu, lik hudiča z vilami in pustje. 

Pustje, kot jih imenujemo, imajo rogove, prišite in narezane kose 
blaga ter zvonce. V rokah imajo klešče, s katerimi lovijo predvsem in 
najraje mlada dekleta. 

Neprecenljiva dediščina Pavla Medveščka 
Naši skupini so se leta 1998 pridružile tudi bakrene maske, ki so po 
krajih pod Kanalskim kolovratom hodile in živele v času pred prvo 
svetovno vojno. Nazadnje naj bi bakrene maske izdeloval kotlar v vasi 
Velendol, in sicer leta 1888, zadnja bakrena maska pa naj bi naše kraje 
zapustila med prvo svetovno vojno, saj jo je italijanski oficir med 
soško fronto odnesel domov. Zgodbo o zadnji bakreni maski in njeni 
usodi smo v taki obliki poznali do leta 2006, ko je na vrata domovanja 
Žnidarčiča v Kanalu ob Soči potrkal Pavel Medvešček, raziskovalec 

Maske so izdelane iz aluminijaste ter bakrene pločevine, izdeluje jih umetnik Branko Žnidarčič.

Liški pustje vpisani v register 
nesnovne kulturne dediščine 

Za ohranjanje izročila je zaslužen predvsem Pavel Medvešček, 
raziskovalec staroverstva
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staroverstva, in v rokah držal originalno bakreno masko braje. 

Zanimivo je, da je maska čakala stoletje ali več v zapuščeni in podrti 
hiši prav Medveščka, edinega človeka, ki je pisal o njej. Kot mlad 
raziskovalec in zbiralec ljudskega izročila je, opremljen z beležko in 
svinčnikom, v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja obiskoval še 
živeče starejše prebivalce in risal in zapisoval njihova pripovedovanja. 
Svoje zapiske in risbe je leta 1998 prinesel Branku Žnidarčič in nastali 
so liki braje, ramaštona, ramavša in bajarjev. Ravno leta 2020, ko je 
register nesnovne kulturne dediščine postal bogatejši za liške pustje, 
nas je Pavel Medvešček zapustil za vedno. Za njim je ostala 
neprecenljiva zapuščina in za vedno bo ostal del nas. 

Danes liške pustje srečamo po karnevalih v Sloveniji in prek njenih 
meja, pred pustnim vikendom pa se pojavijo tudi v domačih koncih. 
Dan se začne v vasi Markiči, nato sledijo vasi Bajti, Ukanje, Britof. V 
Britofu sledi počitek, da se udeleženci malo okrepčajo in odpočijejo. 
Sledijo vasi Strmec, Lovišče in Melinki, kjer se dan zaključi. Vsi 
omenjeni kraji ležijo v zahodnem delu Slovenije in lahko bi jim rekli 
domači rojstni kraj liških pustov. Obisk teh domačih vasi ima poseben 
pomen, saj tako ohranjamo živo kulturno dediščino.

Liške maske imajo domovanje v kletnih prostorih izdelovalca v 
Kanalu ob Soči. Tukaj je muzej in hkrati delavnica, saj jih Branko 
Žnidarčič tu tudi izdeluje. Naj za konec še omenim, da pod okriljem 
Etnološkega društva Liški pustje od leta 2016 deluje tudi sekcija 
Parkeljni Kanal ob Soči, ki prav tako nosijo aluminijaste maske. Sekcija 
je dejavna konec novembra, ko potekajo razna srečanja hudičev, 
parkljev ali kakor koli jih že imenujemo, ter okoli 6. decembra, ko 
obdaruje sveti Miklavž in ga naši parklji spremljajo. 

Besedilo: Dejan Žnidarčič, Etnološko društvo Liški pustje 
– Kanal ob Soči

Fotografije: Milko Lesjak

Danes liške pustje srečamo po karnevalih v Sloveniji in prek njenih meja, pred pustnim vikendom pa se pojavijo tudi v domačih koncih.

Zaradi izrednih razmer takim prizorom letos žal ne bomo priča.
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Svetovno priznani turistični vodič Lonely Planet je ptujsko 
kurentovanje uvrsti med deseterico najzanimivejših karnevalov na 
zemeljski obli. Tako se je Slovenija znašla v dobri družbi velikih 
karnevalskih mest, kot so Benetke, Rio de Janeiro in New Orleans. 
Dediščina kurenta priljubljenost pridobiva tudi v domovini, o čemer 
priča dejstvo, da čedalje več ljudi naroča njihove oprave, ki jih 
izdelujejo izučeni mojstri. 
Kurenta, najpomembnejši slovenski etnografski lik, je za Lipov list 
predstavila Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj. 

Ptuj velja za slovensko pustno prestolnico. Zakaj in kaj 
pripravljate za letošnje pustovanje?
Letošnje Kurentovanje je med zahtevnejšimi, saj smo vsi do 
zadnjega upali, da bomo vendarle lahko izvedli katero izmed 
prireditev v živo. Žal ne bo tako, zato letošnje Kurentovanje gradimo 
na sloganu: Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine. 
Pozitivne spomine preteklih let bomo gradili prek spleta in 
družabnih omrežij; prek facebook kanala @Kurentovanje, 
instagrama @Kurentovanje ter na spletni strani www.kurentovanje.
net. S prisotnostjo na navedenih kanalih bomo skupaj soustvarjali 
zgodbo letošnjega 61. Kurentovanja, s ciljem, da se v letu 2022 
ponovno srečamo na ptujskih ulicah.

Lani, ob jubilejnem 60. pustovanju, so Ptuj prvič obiskale 
beneške maske ter skupina in Bolivije. Kako so jih sprejeli 
slovenski obiskovalci?
Ob rednem in plodnem sodelovanju s tujimi skupinami se vsako 
leto znova trudimo, da na Ptuj pripeljemo nove privlačne 
nastopajoče maske. Lani je bilo ob slovenskih predstavnikih na 
Kurentovanju zastopano še 15 različnih držav, med njimi omenjeni 
Caporales iz Bolivije ter italijanska skupina 700 Veneziano.

Kaj kurentovanje pomeni za mesto Ptuj in za Slovenijo? 
Kurentovanje je največja in pomembna javna prireditev v Republiki 
Sloveniji, ki neguje tradicijo in naše običaje. Mnogi so izjemno 
navezani na ta običaj in ga zelo uspešno prenašajo iz roda v rod. 
Igra pa tudi izjemno pomembno vlogo pri mednarodni 
prepoznavnosti tako Ptuja kot Slovenije. 

Kakšna je razlika med kurenti in kuranti? 
Gre za dve različni poimenovanji istega pustnega lika. Razlikujeta se 
le po uporabi v določenem (narečnem) okolju. Na Ptuju se uporablja 

Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj. 

Lonely Planet je ptujsko kurentovanje uvrsti med deseterico najzanimivejših karnevalov na zemeljski obli.

Odženimo zlo, prikličimo 
boljše čase!

Pustovanje
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bolj ali manj kurent, v okoliških krajih in vaseh pa korant.

Kaj simbolizira in od kod izvira kurent?
Kurentov izvor je zelo težko natančno pojasniti. Njegove korenine, 
poslanstvo in podobnosti lahko iščemo v staroslovanski, keltski, 
grško-rimski mitologiji. Njegovi začetki so torej že stoletja oviti v 
tančico skrivnostnosti. 
Kjerkoli že iščemo korenine tega fenomena s Ptujskega in Dravskega 
polja, Haloz in Slovenskih goric, pa vedno znova naletimo na podobno 
izročilo, ki ga kurent nosi s seboj. To govori, da odganja zle sile in v 
deželo kliče boljše čase, naj bo v obliki blaginje, pomladi ali dobre letine.

Kaj je glavna kurentova oprava oziroma kurentija?
Kurentija oziroma kurentova oprava je sestavljena iz: kurentove kape 
(to krasijo gosja peresa ali rogovi, odvisno, iz katerega okolja kurent/
korant izvira), ovčjega oz. (včasih) zajčjega kožuha in kurentovih 
zvoncev. Rogati kurenti izvirajo z Dravskega polja in Haloz. Njihove 
skupine se med seboj razlikujejo po navzdol ali navzgor obrnjenih 
rogovih. Pernati kurenti so s Ptujskega polja. Med njihovimi 
stiliziranimi tankimi usnjenimi rogovi visijo raznobarvni trakovi. 
Osrednji del kurentove naglavne kape predstavlja usnjena maska, na 
kateri najdemo usta iz fižolovih zrn, brke iz sirka, izstopajoč kurentov 
nos, izrezane odprtine za oči, vse skupaj pa krona še tradicionalno 
rdeč dolg jezik z vzorcem. Kurent nosi hlače in t. i. gamaše. Te so lahko 
rdeče ali zelene barve. Kurent je obut v temnejše usnjene čevlje ali 
visoke škornje. Njegov obvezni del opreme je še ježevka. Gre za lesen 
kij, ki je na koncu opremljen z ježevo kožo.

Kako poteka celotno kurentovanje in koliko dni traja?
Kurentovanje se tradicionalno prične 2. februarja ob polnoči oziroma 
po svečnici. Konča se na pustni torek pred pepelnično sredo. Ta je 
odvisna od datuma še enega (premakljivega) krščanskega praznika 
– velike noči, zato je praznovanje pusta vsako leto odvisno od 
omenjenih praznikov. V času med svečnico in pepelnico se tako 
zvrsti veliko tradicionalnih prireditev Kurentovanja: kurentov/
korantov skok, medcelinsko srečanje tradicionalnih pustnih likov in 
mask, dnevni prikazi avtohtonih pustnih likov, mestni pustni korzo, 
mednarodna karnevalska povorka, povorka otrok iz vrtcev, vse skupaj 
pa se zaključi s pustnim torkom in pokopom pusta.

Vsako leto izbirate tudi princa festivala ter izdate posebno vino ...
Častni naziv princ karnevala dobi tisti, ki se je izkazal z delom na 
družbenem in kulturnem področju in je s svojim aktivnim 
sodelovanjem širil prepoznavnost in pomen karnevala kot kurent ali 
drug pustni lik, predvsem pa deloval v duhu ohranjanja bogate 
dediščine kurenta, pustnih šeg in navad na Ptujskem. 
Od župana Mestne občine Ptuj na otvoritveni slovesnosti 
Kurentovanja princ karnevala v imenu vseh pustnih likov in mask 
prevzame ključe mesta in 'oblast' v času festivala, do pepelnice. Je 
protokolarni mojster na osrednjih pustnih prireditvah, ki v pustnem 

času doma in na tujem predstavlja Kurentovanje, mesto Ptuj in 
karnevalske prireditve. Princ karnevala po izboru zgodovinarke Marije 
Hernja Masten od leta 2003 naprej z insignijami, značilnimi oblačili in 
gardo predstavlja določeno zgodovinsko osebnost kraja, iz katerega 
prihaja. Princ karnevala se inavgurira vsako drugo leto, zadnji princ 
karnevala je Vitez Hinko Sodinski plemeniti Gall. 

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine 
Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo (UNESCO) je obhod kurentov vpisal na 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. Kaj to pomeni v praksi?
Vpis se je zgodil leta 2017. Gre za izjemen dosežek na področju 
varovanja nematerialne kulturne dediščine, tako na lokalni kot tudi 
državni ravni. Velik potencial pa vpis na seznam predstavlja tudi za 
turistično prepoznavnost mesta Ptuj v mednarodnem prostoru. 
Vsako leto znova se Ptuj poteguje tudi za Unescovo pokroviteljstvo 
pri izvedbi tradicionalnih pustnih organiziranih dogodkov pod 
blagovno znamko Kurentovanja.
Ta Unescov seznam nudi velike možnosti za mednarodno 
prepoznavanje slovenskih običajev, šeg, jezika, tradicionalne glasbe, 
tradicionalnih obrti ipd. Na prestižnem seznamu so se ob kurentovih 
obhodih znašli še Škofjeloški pasijon in idrijsko klekljanje čipk.

Kaj so obhodi kurentov in kje potekajo?
Kurentovo obredje je živ pojav, ki se vsako leto med svečnico in 
pepelnico kaže s t. i. obhodi kurentov po vaseh v okolici Ptuja. Za 
izvajanje obredja je potrebna oprava, ki se imenuje kurentija. Ker je 
kurent skupinska maska, se posamezniki združujejo v etnografske 
skupine. Vodja je običajno najstarejši član, ki organizira in vodi 
obhode po vaseh in mestih. V skupini kurentov je tudi pustni lik 
hudiča kot simbol potencialnega zla, ki ga kurenti preganjajo. Kurent 
oziroma korant, tako kot tudi njegovi obhodi, so po pravilu omejeni 
na regijo Spodnjega Podravja, ki zajema 19 občin. Mikroobmočje 
obhodov pa je omejeno na Mestno občino Ptuj, Občino Ormož in 
manjše občine Ptujskega in Dravskega polja (Markovci, Dornava, 
Goriščnica, Videm, Hajdina, Kidričeva), Haloz (Podlehnik, Žetale, 
Majšperk) ter Slovenskih goric (Juršinci, Destrnik, Sveti Andraž).

Polona Frelih
Fotografije: Zavod za turizem Ptuj

Ptuj je bil lani in bo tudi letos evropska karnevalska prestolnica.

Kurent je najbolj znan slovenski etnografski lik. 

Spletni pust TD Ljutomer   
Od 14 - do 16.02. 2021 bodo spletno pustovanje 
organizirali tudi pri Turističnem društvu Ljutomer. Na 
svoji Facebook strani bodo zbirali in objavljali 
fotografije v treh kategorijah: pustne maske, risbice 
na temo pusta ter videoposnetke nastopov. Nagradili 
bodo najboljše tri v vseh treh kategorijah.

Pustovanje
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Turizem
 sm

o ljudje EVA VANOVŠEK, Turistična zveza Velenje 
»Kot študentko geografije me zanima vse, kar je povezano z 
naravo, tudi (trajnostni) turizem. Lansko poletje sem tako kot 
prostovoljka pomagala na Turistični zvezi Velenje. Svoje 
geografsko znanje sem koristno uporabila, hkrati pa sem 
spoznala nove ljudi in njihov način dela. Prostovoljstvo se mi zdi 
pomembno, saj lahko kot prostovoljka drugim podarim svoj čas 
in talente. Hkrati me bogatijo nove izkušnje, poznanstva in 
hvaležnost ljudi, ki jim pomagam.«

Čas in talente darujejo za 
lepšo podobo domačega kraja 
Vse mlade, ki bi se radi aktivirali kot prostovoljci v turizmu, vljudno vabimo, naj se pridružijo lokalnemu 
turističnemu društvu ali postanejo prostovoljec Turistične zveze Slovenije. 

KLEMEN MLINARIČ, Turistično društvo Zbilje 
»Mladi smo prostovoljci v turističnem društvu, ker se radi 
družimo, sodelujemo pri timskem delu in pomagamo. Hkrati 
pridobivamo nova znanja, ki jih ni mogoče dobiti v šolskih 
klopeh. Prek prostovoljnega dela se izobražujemo, hkrati pa 
društvo tako pridobiva nove člane za različna področja, ki jih 
potrebuje za svoje delovanje.«

BLAŽ SMOLE, Turistično društvo Zbilje
»V prostovoljstvo sem vključen že od mladih nog. Delujem v 
lokalnem turističnem in gasilskem društvu. Zadovoljstvo mi nudi 
predvsem to, da s skupnimi močmi ustvarjamo lepši in 
kakovostnejši prostor, v katerem živimo. Ob tem pa spoznavam 
tudi ljudi, ki mislijo podobno. Ker ni nihče plačan, tudi ni zavisti.«

JAN IRT, Turistično društvo Zbilje
»V turističnem društvu Zbilje sodelujem od svojega osmega leta. 
K sodelovanju me je pritegnila ljubezen do domačega kraja in 
vode. V društvu sem spletel prijateljstva, ki trajajo še danes. V 
veliko veselje mi je, ko opazujem razvoj kraja in turizma na obali 
jezera, prav tako pa sem ponosen, kadar z drugimi člani mladinske 
sekcije organiziramo kakšno delovno akcijo, po kateri so vidni 

plodovi našega dela. 
Društvo nas je vedno spodbujalo pri razvijanju naših potencialov 
in zanimanj. Osebno sem v društvu opravil mnogo izpitov in 
licenc, kot so: izpit za čoln, licenca za reševanje iz vode ...
Najbolj pri vsem me veseli, da smo z našim delom izboljšali 
podobo vasi in skupnosti, zato bi povabil vse mlade, ki bi radi 
pametno izkoristili svoj čas, naj se pridružijo lokalnim društvom in 
organizacijam ter s tem storijo nekaj dobrega zase in za skupnost!« 

LUKA ILINČIČ, Turistično društvo Zbilje
»Prostovoljec sem, ker rad sodelujem in pomagam v skupnosti ter 
s svojimi znanji na takšen ali drugačen način pomagam drugim 
oziroma skupnosti – zato sem z veseljem aktiven v različnih 
društvih in organizacijah v občini. Sam sicer ne pomagam pogosto 
pri redni turistični dejavnosti, bolj sodelujem pri organizaciji in 
izvedbi dogodkov, saj to precej sovpada z mojimi zanimanji in 
znanji. Delo v turizmu (prostovoljno ali ne) je vsekakor specifično 
in ni enako klasičnemu pisarniškemu delu; je precej bolj razgibano, 
saj nima rednega urnika ali enotne lokacije dela. Če te to delo 
zanima, je lahko zelo zabavno, zanimivo in nagrajujoče.«

DAMJAN SMOLE, Turistično društvo Zbilje
»Biti prostovoljec zame pomeni aktivno sodelovati in delati v društvu 
ter s tem prispevati k dobrobiti skupnosti. Prav tako mi je pomembno, 
da se lahko od starejših članov čim več naučimo in lahko pozneje 
znanje izkoristimo in unovčimo pri vodenju društva.«

MATEJ KALAN, Turistično društvo Zbilje
»Prostovoljec sem, da naredim nekaj dobrega za našo vas ter društvo. 
Veliko mladih preživlja svoj prosti čas za računalnikom, jaz pa raje v 
naravi oziroma ob obali Zbiljskega jezera, natančneje v čolnarni, kjer 
pomagam in se tudi kaj novega naučim ter se družim s prijatelji. 
V Turističnem društvu Zbilje med poletjem oddajam čolne, opravljen 
imam tudi izpit za reševalca iz vode ter izpit za čoln za celinske vode, ki 
ga potrebujem, da lahko turiste z eko barko vozim po našem jezeru.
V našem društvu nas je nekaj mladih, ki smo zelo zagreti za dobro 
delovanje našega društva, predvsem pa se trudimo, da so naši 
turisti zadovoljni.«

Mladi člani TD Zbilje, ki jim pravijo kar »Zbiljska flota« in 
njihov mentor Uroš Košir so prejeli posebni priznanj v 
občinski akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna.
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Postani prostovoljec 
lokalnega 

turističnega društva!

R

Biti prostovoljec pomeni biti junak!

Kampanjo, ki je namenjena promociji prostovoljstva, je že konec lanskega leta sprožila tudi Slovenska filharmonija. Poteka pod 
sloganom 'Biti prostovoljec pomeni biti junak!' Del kampanje je namenjen promociji prostovoljstva med mladimi, drugi del pa 
nagovarja mlajše upokojence in osvetljuje pomen medgeneracijskega sodelovanja. 

Vse, ki bi se radi aktivirali kot prostovoljci, vabimo, naj si na www.prostovoljstvo.org na Posredovalnici prostovoljskih del ogledajo 
trenutne potrebe, ki jih objavlja več kot 1.700 organizacij, vključenih v program Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, ki ga 
koordinira Slovenska filantropija. 

DOMEN LOVŠE,  Mestna turistična zveza
»Prostovoljstvo pomeni pridobivanje znanja, izkušenj, 
spoznavanje ljudi in navezovanje novih prijateljstev. Kot 
prostovoljec v turizmu sem spoznal, da me je vsako delo, pri 
katerem sem pomagal, obogatilo z novim znanjem in 
izkušnjami. To dejavnost bi najbolje opisal z dvema besedama: 
osebna rast. Zelo rad pridobivam nova znanja in se učim, ker 
pa lahko zraven še pomagam, sem toliko bolj vesel.«

Več informacij na: info@turisticna-zveza.si. 
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Gozd je nedvomno Jožetova prva ljubezen, o čemer ni prav nič 
slepomišil, saj je že takoj na začetku pogovora jasno in glasno 
povedal, da je »gozd zanj v dveh besedah: občutenje in ljubezen.« 
Po tej ljubezenski izjavi je sledilo logično vprašanje, kaj si misli o 
modi objemanja z drevesi. »Objemanje dreves kot moda je seveda 
neumnost kot vsaka moda, sicer pa o tem ne mislim ničesar 
slabega. Ko se približaš drevesu in začutiš njegovo veličino, je to 
zagotovo poseben občutek. Vsako drevo je drugačno, ima 
drugačno energijo, kar se da razložiti čisto fizikalno. Po vsakem 
drevesu se pretaka drugačna količina vode, zato na človeka drugače 
deluje in ga privlači. Moramo vedeti, da lahko eno samo drevo na 
dan počrpa kar 120 litrov vode. To so fantastične stvari! Vse to 
začutimo z energijo, ki jo oddaja vsak človek, svojo energijo pa 
imajo tudi rastline,« je v smehu povedal, da bi ga zaradi takšnih 
razlagah v preteklosti verjetno precej čudno gledali, zdaj pa so 
tovrstni pogovori že nekaj običajnega. 
Svojo razlago je podkrepil s konkretnim primerom 'instrumenta', ki 
so ga naredili v Italiji, pa tudi v Londonu, in ga lahko priključiš na 
drevo, da občutiš njegovo frekvenco. »Drevo diha in lahko rečemo 
tudi, da drugače govori z vsakim človekom, saj z vsakim človekom 
oddaja različno frekvenco«.

Gozdna učilna
Številni slovenski narodni instrumenti so narejeni iz dreves, v glasbi 
daleč najbolj cenjena pa je resonančna smreka, ki je poznana po vsem 
svetu. »Tako smreko je mogoče prodati tudi za 15 tisoč evrov na kubik 
in več. Resonančno smreko domačini s Pokljuke preprosto začutijo. 
Čudna beseda, ampak tako je. Prepoznajo jo, ne samo vizualno, pač pa 
jo začutijo. To so nore stvari. Najboljša glasbila so narejena iz javorja, ki 
stane po 15 tisoč, lahko celo 20 tisoč evrov na kubik. In vse to imamo 

Koroška, Radlje ob Dravi, Pogled skozi zeleno okno. 

»V naravi je vedno vse prav«
Če bi za Jožeta Praha rekli, da je gozdar, kar počne z dušo in telesom, bi mu naredili veliko krivico, saj je še 
veliko več od tega. Je tudi pohodnik, planinec, turistični zanesenjak in prostovoljec na tisoč in enem področju. 
Res pa je tudi, da ga je najlepše poslušati, ko govori o hósti, kar je lepa slovenska beseda za gozd, ki jo 
dandanes uporabljajo le redki. O drevesih pripoveduje s tako vnemo, da se ti na trenutke zazdi, da v resnici 
govori o ženski. Ko je zaneseno pripovedoval o energiji, dihanju in govorjenju dreves, sem si zaželela, da se 
čimprej odpravim v gozd in poskušam začutiti vsaj del njegove čarobnosti, ki jo je tako mojstrsko ubesedil. 

Jože Prah je gozdar, pohodnik, planinec, turistični zanesenjak 
in prostovoljec na tisoč in enem področju. 
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pri nas!« razlaga z nemalo ponosa. V Sloveniji imamo vsako leto licitacijo 
vrednega lesa, ki bo letos februarja potekala že petnajstič po vrsti. »To 
je največja licitacija vrednega lesa v Evropi. Kos lesa, ki je imel res skoraj 
dva kubika, je bil na lanski licitaciji prodan za 24 tisoč evrov. En sam kos 
lesa! Vrednost lesa je ogromna,« je postregel s konkretnimi številkami. 
Hkrati je bil jasen, da je največja vrednost gozda v njegovem socialnem 
pomenu. »Navsezadnje lahko les zamenjamo s kakšnim drugim 
materialom, tega, da greš v njegovo senco, v gozd na izlet, pa se ne da 
zamenjati z ničemer. In to je največja vrednost gozda, tudi če gledamo 
z našega stališča, ki mu pravimo turizem v gozdnem prostoru. Jaz 
govorim o gozdni učilni, pod katero lahko obravnavamo vse: od 
turizma v gozdnem prostoru, gozdne pedagogike, živali, gozdne 
sadeže …«

Rojen v pravi državi 
O nečem ni dvoma: rojen je bil v natanko pravi državi, saj je Slovenija 
tretja država na svetu po gozdnatosti, poleg tega imamo kar 71 
različnih avtohtonih drevesnih vrst, česar nima nobena država v Evropi. 
»Primerjajte to s Finsko, ki je en sam gozd, a ima največ 10 avtohtonih 
drevesnih vrst,« pripoveduje o izjemnosti Slovenije in dodaja, da 
imamo poleg tega tudi dve zaščiteni drevesni vrsti: tiso in božje drevce, 
poleg tega pa tudi najvišje avtohtono drevo v Sloveniji. S tem laskavim 
nazivom se kiti Sgermova smreka, ki je visoka kar 62 metrov. »Seveda 
imajo v Španiji evkaliptuse, ki so višji, vendar to ni avtohtono evropsko 
drevo. Španija je bila popolnoma razsuta država in jo zdaj pač 
revitalizirajo, česar v Sloveniji ni treba početi.«
Slovenija je unikatna tudi po tem, da imamo za razliko od Evrope pri 
nas še vedno kar 80 odstotkov zasebne lastnine. Za primerjavo: v Švici 
je zasebne lastnine samo 30 odstotkov. »Imamo približno 500 tisoč 
lastnikov gozdov – in ta razdrobljenost je na neki način fantastična 
prednost. Tudi če teh 500 tisoč lastnikov ne naredi ničesar, ne more 
narediti niti velike napake. Nihče nima v lasti tako velikih površin, da bi 
lahko naredil nepopravljivo škodo. Narava pa vedno vse popravi, na tak 
ali drugačen način. In najde vedno najboljšo pot. Skratka, v naravi je 
vedno vse prav.«
Slovenija ima tudi kar 14 pragozdov, kar je približno za 500 nogometnih 
igrišč. »Če se človek potopi v slovenski pragozd, začne razumeti, da tukaj 
ne gre za boj za obstanek, ampak za sodelovanje. Gre za povezovanje, 
združevanje in spoštovanje. In to se v naravi čuti. Ko bi znali o tem več 
govoriti in to prenesti v človeško družbo, bi bilo povsem drugače. Gozd 
je zame v dveh besedah: občutenje in ljubezen.« Prepričan je »da so nam 
v šoli z učenjem darwinizma naredili ogromno škode!«

Japonska sofora iz parka v Radečah 
Zase pravi, da je imel že v srednji gozdarski šoli odlične profesorje, 
gozdarje, ki predmeta niso samo učili, ampak so čutili z naravo. 
»Nikoli ne bom pozabil fantastične učiteljice slovenščine, profesorice 
Pavlicije, ki je nas, mlade 'pubce', spodbujala, da smo pisali o naravi in 

človeku. Fantastično!« 
S podobno naklonjenostjo govori o prof. dr. Dušanu Mlinšku, velikanu 
slovenskega gozdarstva in utemeljitelju slovenske gozdarske šole, ki 
se je poslovil konec lanskega leta. »Po njegovi zaslugi je slovensko 
gozdarstvo znano po vsem svetu. Številni se hodijo k nam učit. 
Prihodnje leto bo pri nas največji forum gozdarstva. Že letos smo vse 
profesorje sonaravnega gospodarjenja zbrali v Sloveniji, kjer smo 
imeli 30. obletnico Sonaravnega gospodarjenja. Pri tem procesu 
sodeluje tudi turistično društvo Radlje in v občini Radlje bomo tako 
postavili objekt sonaravnega gospodarjenja z gozdom v Sloveniji. 
Moj moto je, da se moramo znati povezovati, tako kot je v gozdu,« je 
prepričan Jože. 
Tudi varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti je akcija, ki jo vodi 
skupaj z Ribiško, Planinsko, Čebelarsko, Taborniško ter Kinološko 
zvezo. »Veliko je organizacij, ki delamo na istem področju in celo 
nagovarjamo isto javnost. Če se ne znamo povezovati, je potrebnega 
toliko več dela. Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra 2018, je 
kar 27 organizacij podpisalo Kodeks obiska v naravi. Za Slovenijo je 
svojevrsten uspeh, da se je povezalo toliko organizacij. Kodeksa 
nismo samo podpisali, pač pa se ga tudi držimo in k temu 
spodbujamo druge.« 
Gozdarstvo mu je bilo položeno v zibelko, saj je z naravo in gozdom 
živel že njegov stari oče, stric pa je bil generalni direktor gozdnega 
gospodarstva Brežice. 
Po vsem povedanem bi verjetno domnevali, da je njegovo najljubše 
drevo lipa, smreka ali nemara hrast. »To je japonska sofora, ki ni naša 
avtohtona vrsta. Najdemo jo v parku v Radečah, kjer sem jo tudi 
vzljubil. Od takrat naprej je moje najljubše drevo.« Zdelo se mi je 
preveč intimno, da bi ga vprašala, ali jo je kdaj morda celo objel.

Tega pri nas ne boste doživeli!
Je predsednik meddruštvenega odbora Zasavje in član upravnega 
odbora Planinske zveze Slovenije, pohvali pa se lahko tudi s tem, da 
je bil nekoč najmlajši predsednik planinskega društva Jugoslavije. 
Vodil je planinsko društvo Sevnica, ki je imelo takrat kar 1200 članov. 
»Leta 2000, ob mednarodnem letu gora, smo imeli na Lisci veliko 
prireditev. Izdali smo tudi knjigo o Blažu Jurku, ki je naredil planinske 
poti na Lisco in je že leta 1902 postavil peto planinsko kočo v Sloveniji. 
Imeli smo fantastične pionirje, ki nam dajejo navdih in so nam za 
zgled,« je povedal planinski vodnik s tridesetletno kilometrino. 
»V hribih je nekaj posebnega. Samo tam začutiš tisto enotnost, 
lepoto, drug drugemu znamo prisluhniti, se spoštovati. V Sloveniji 
se v hribih vsi pozdravljamo, kar je fantastično. Tega ne doživiš 
povsod. Celo otroke učimo tega,« se je razgovoril o planinarjenju 
kot nacionalnem športu. »Ko se v Švici v gorah ponesrečiš, te najprej 
vprašajo, kdo bo plačal za reševanje. Tega pri nas ne boste doživeli! 
Vsakega, ki se mu bo v naših hribih kaj zgodilo, bomo na državne 
stroške, na stroške vseh nas, pripeljali v dolino,« je odločen. 
Izjemno aktiven je tudi v komisiji za evropske pešpoti oziroma 
Združenju Evrorando, ki so ga v Nemčiji ustanovili pred petdesetimi 
leti, v Sloveniji pa bomo kmalu praznovali 40. obletnico prve 
evropske pešpoti. V Evropi jih je 12, skupaj pa merijo 70 tisoč 
kilometrov, čez Slovenijo potekajo tri: E6, E7 in E12, ki so skupaj 
dolge tisoč kilometrov. »S temi potmi smo Evropo povezali še v 
času železne zavese. Moto ustanoviteljev evropskih pešpoti je bil 
hoditi peš, z ljubeznijo do narave, narodov in ljudi, brez meja.« 
Slovenija vsako peto leto organizira Evropohod in je ponovno na 
vrsti zanj prav letos. 

Njegovo najljubše drevo je japonska sofora. 
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Velikonočni pohod   

5. april 2021 je namenjen Evrorandu in srečanju z 
avstrijskimi planinci, iz Ivnika (Eibiswald) po E6 do Radelj, 
do Centra za sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Radljah
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pristopilo 100 turističnih društev in še danes marsikatero turistično 
društvo postavlja nova gozdna okna na mestih, ki se jim zdijo 
edinstvena,« je poudaril Prah, ki vse to počne na prostovoljni 
osnovi. 
Za svoje delo je prejel tako priznanje za izjemen prispevek k razvoju 
turistične društvene organizacije, najvišje priznanje v turizmu, ki ga 
Turistična zveza Slovenije podeljuje v okviru Dnevov slovenskega 
turizma, tako kot tudi plaketo Državnega sveta RS najzaslužnejšim 
društvenim delavcem – prostovoljcem. »Glavno je, da znaš 
prostovoljstvo pravilno voditi. Tukaj bi morala država narediti več. 
Znati bi morala motivirati ljudi na terenu. Vsak človek ima talente in 
prostovoljstvo je plemenitenje človekovega talenta,« je jasen 
sogovornik, ki se mu zdi svojevrstna ironija, da so ga prostovoljstva 
učili na Nizozemskem, sredi kapitalizma, četudi ga imamo tudi mi v 
svojih genih, dušah, le prebuditi ga je treba znati. »Študijski krožki 
so najboljša oblika za motivacijo ljudi, načrtno delo, izobraževanje. 
So osnova za dobro delo na podeželju,« je pohvalil programe 
Andragoškega centra.

S precej manj naklonjenosti je spregovoril o letošnjih virtualnih 
dnevih slovenskega turizma, saj so po njegovih navedbah vsi 
nastopajoči govorili samo o denarju in številkah. »Kje pa je naš 
socialni kapital? Kje so druge stvari? Ker smo znali gledati samo 
številke in zasedenost hotelov, je bilo v hipu konec turistične 
zgodbe o uspehu. Kaj pa zdaj? Slovenija bo letos gastronomska 
regija, vendar verjetno le redkokdo ve, da samo 3 do 5 odstotkov 
turistov Slovenijo obišče zaradi hrane. Večina, kar 70 odstotkov, jih k 
nam prihaja zaradi narave in podobnih zgodb, vendar nas ne 
podprejo, ko želimo na tem področju nekaj nadgraditi. Mislim, da 
bodo morali na ministrstvu za gospodarstvo in na STO-ju na tem 
področju narediti premik. Samo tako bomo lahko imeli petzvezdični 
turizem,« je sklenil Prah. Ni kaj, je pač doma v hósti.

Polona Frelih

Izjemno aktiven je tudi v komisiji za evropske pešpoti oziroma Združenju Evrorando, ki so ga v Nemčiji ustanovili pred petdesetimi leti.
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Za evropske pešpoti v Sloveniji skrbijo štiri organizacij: Turistična 
zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih 
društev in Planinska zveza Slovenije.  »Na naših poteh je skoraj 100 
različnih kontrolnih točk, ki so jih že davno nazaj postavljali 
predvsem na tistih predelih in kmetijah, kjer je bilo mogoče začutiti 
pristno dihanje slovenskega podeželja. Več kot dve tretjini poti 
poteka po gozdu. Verjamem, da lahko z lahkoto konkuriramo poti 
Camino de Compostela, ki je trenutno tako priljubljena. Naša 
pristnost je nekaj posebnega. Že res, da so naše poti dolge samo 
tisoč kilometrov, zato pa ponujajo toliko več doživetij.«

Dobrodošli v naravni prostor 
Zaslužen je za to, da se v okviru paradne akcije Turistične zveze 
Slovenije z imenom Moja dežela – lepa in gostoljubna ocenjuje 
tudi tematske poti. »Tematske učne poti, ki jih imamo v Sloveniji 
okoli 700, so tiste, ki nagovarjajo, izobražujejo in nudijo sprostitev. 
Ne smemo pozabiti, da je kar 80 odstotkov Slovenije v zasebni lasti. 
Kamorkoli gremo, se moramo zavedati, da je nekdo lastnik tega 
področja in verjetno ne želi, da bi se tam kar vsevprek sprehajali. Po 
zaslugi tematskih poti imamo možnost, da po teh poteh hodimo 
usmerjeno. Tematske poti omogočajo, da pravilno vstopamo v 
naravni prostor.«

Klepet na naj poti 

23. aprila 2021 na Učni poti Drvošec ob Cerkniškem 
jezeru

Je tudi idejni oče projekta iz leta 2009, ko so oglarske kope istočasno 
zagorele v več kot 20 slovenskih krajih, pa tudi v Srbiji, Nemčiji, na 
Slovaškem in Madžarskem, zasnoval pa je tudi projekt gozdno 
okno, kar laiki poznamo kot klopce s srčki, na katerih se je mogoče 
oddahniti na najprivlačnejših turističnih točkah. »Gre za nekaj iz 
gozdne pedagogike, ko iz navadnih vej naredimo okno in skozenj 
usmerjeno gledamo. Ob svetovnem dnevu turizma je k temu 
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Zame osebno je to suverena odločitev posameznika, da del svojega 
prostega časa in energije nameni nečemu, kar je zanj pomembno, 
potrebno ali koristno. Ne govorimo o finančni koristi, temveč o 
občutku, ki se porodi, ko se zavemo, da smo naredili nekaj dobrega 
zase, za drugega ali skupnost. Ljudje smo socialna bitja, ki globoko 
v sebi čutijo potrebo po druženju, povezovanju, sodelovanju in 
ustvarjanju. Prostovoljstvo je odraz ljubezni do sebe in sočloveka, 
do narave in kulture. Je priložnost, da spoznamo sebe in druge ljudi 
in se obkrožimo s tistimi, ki imajo enake cilje. To nam daje 
prepričanje, da smo vredni, koristni, potrebni, in nas brez 
pričakovanega plačila bogati in krepi. Je tudi odgovornost, ki spi 
globoko v naših dušah, da spoštujemo pravice, dostojanstvo in 
kulturo drugih. Je potreba, da smo ustvarjalni del družbe. Na ta 
način lahko skupnosti, v kateri živimo, prispevamo delček svojih 
sposobnosti, znanja ali izkušenj. Lahko razvijamo sebe ali skupaj 
iščemo odgovore in rešitve na skupna pomembna vprašanja. Tako 
lahko pripomoremo k spremembam in napredku okolja, v katerem 
živimo. Povezujemo se s skupnostjo, z njenimi izzivi in rešitvami. 
Prostovoljstvo je vedno stvar osebne izbire. Pogosto je tudi most 
med osamljenostjo in aktivnim vključevanjem v človeško družbo. 
Priložnosti za vključitev v mnoge različne oblike prostovoljstva je 
veliko. Področja prostovoljskega dela so raznovrstna: socialno 
varstvo, vzgoja in izobraževanje, mladi, kultura, medkulturno in 
mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, trajnostni razvoj, 
okolje, rekreacija … Odzvati se moramo le notranjemu klicu in 
poiskati primerno področje zase ter se odločiti, da bomo kot 
prostovoljec vztrajali in delovali po najboljših močeh. 

V Sloveniji več kot 300.000 prostovoljcev 
Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost 
življenja v družbi, zastopa in zagovarja interese ogroženih 
posameznikov in skupin ter ima velik vpliv na razvoj in prihodnost 
družbe.
Prostovoljstvo kot oblika pomoči posameznikom in skupinam je 
staro, kolikor je star človeški rod. Vedno so obstajale potrebe po 
vzajemni pomoči in sodelovanju, ki je omogočalo preživetje. Tudi v 
današnjem času je prostovoljstvo nepogrešljiva oblika družbene 
interakcije. Nastale so mnoge organizacije za širjenje in razvijanje 
prostovoljstva. Osrednja organizacija, ki koordinira Slovensko mrežo 
prostovoljskih organizacij, je Slovenska filantropija. Vsako leto se v 
različne prostovoljske aktivnosti v Sloveniji vključi več kot 300.000 
posameznikov. Podatki o številu prostovoljcev in o opravljenih 
brezplačnih urah prostovoljcev v Sloveniji vsako leto naraščajo. 
Odziv prostovoljskih organizacij in prostovoljcev za lajšanje 
socialnih in zdravstvenih stisk je sedaj, v času pandemije covida-19, 
izjemno pomemben. Pomoč potrebujejo tudi posamezniki, ki 
običajno ne spadajo med prejemnike pomoči humanitarnih in 
drugih organizacij. Mnogi ljudje so potisnjeni v kot, nemočni in 

osamljeni, predani stiskam in strahu pred negotovostjo jutrišnjega 
dne. Prav tako pa vsaka takšna situacija povzroči aktivacijo novih 
prostovoljcev, ki želijo pomagati in se pridružijo prostovoljskim 
organizacijam.
17. decembra 1985 je Organizacija združenih narodov na 40. 
zasedanju generalne skupščine razglasila 5. december za 
mednarodni dan prostovoljstva. Ta omogoča organizacijam, ki v 
svoje programe vključujejo prostovoljce/-ke, ter posameznim 
prostovoljcem/-kam, da pokažejo javnosti, kako so s svojim 
prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni 
pripomogli k doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja, ki so: 
izkoreniniti skrajno revščino, doseči univerzalno osnovnošolsko 
izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma in omogočiti večji vpliv 
žensk, zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje mater, boriti se 
proti HIV/AIDS, malariji in drugim boleznim, zagotoviti okoljsko 
trajnost, razviti globalno partnerstvo za razvoj.

TZS kot odličen primer prostovoljske organizacije 
Ko se odločamo, katera oblika prostovoljstva nam najbolje ustreza 
in kam se želimo vključiti, se najprej vprašamo, kaj je tisto v 
domačem okolju ali tujini, kar nas vznemirja, nas kliče k 
posredovanju in v nas vzbuja čustveni odziv. V dobi moderne IKT se 
lahko povežemo s podobno mislečimi z vsega sveta. Pomembni so 
naši talenti in veščine, ki jih lahko podelimo z drugimi in bi lahko 
koristili uveljavljanju sprememb v družbi. Prostovoljci so po navadi 
zaposleni ljudje z družinami in mnogimi drugimi obveznostmi, zato 
je pomembno, da preverimo, koliko časa smo pripravljeni vložiti v 
svoje novo delovanje, ne da bi bili zato prikrajšani drugi deli našega 
življenja. Lahko poiščemo organizacije, društva, klube ali druge 
primerne oblike v svoji lokalni skupnosti ali se povežemo prek 
interneta in se pridružimo mednarodni skupini ter pričnemo 
delovati kot prostovoljec. Že majhna dejanja sosedske pomoči ali 
spodbudna beseda neznancu v stiski pomeni spremembo na bolje. 
Odličen primer prostovoljske organizacije v Sloveniji, je Turistična 
zveza Slovenije, ki združuje skoraj 400 turističnih društev iz vse 
Slovenije. Vanje so vključeni ljudje, ki že vrsto let delujejo v svojih 
okoljih in odkrivajo vedno nove načine, kako polepšati, obogatiti, 
predstaviti ali ponuditi svoje običaje, veščine, zgodbe, domačije 
tistim, ki jih obiščejo, da bi se kar najbolje počutili pri njih. Nešteto 
ur preteče, ko člani snujejo in oblikujejo vedno nove ideje, rešitve, 
ob katerih rastejo sami, društva in vsa skupnost. Pogosto postanejo 
vodilno gibalo dogajanj predvsem na podeželju, zato predstavljajo 
nepogrešljiv temelj za razvoj trajnostnega, ljudem in naravi 
prijaznega vzdržnega turizma ter dobrega počutja domačinov in 
obiskovalcev. Kajti še vedno neizpodbitno drži: Turizem smo ljudje!

Marija Imperl
Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast – Institut Treelogy

 

Na kaj 
pomislim 
ob besedi 
prostovoljstvo?Odličen primer prostovoljske organizacije v Sloveniji je 

Turistična zveza Slovenije, saj njeni člani pogosto postanejo 
vodilno gibalo dogajanja na podeželju. 
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Potepanja

Izlet

Za valentinovo na 
Otok ljubezni
Ste si tudi vi v tem mesecu na koledarju obkrožili 14. februar? Na ta 
dan po vsem svetu praznujejo valentinovo in si izkazujejo ljubezen 
– največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in 
izmenjavo daril. Tudi Slovenci nismo izjeme pri tem, čeprav je imel 
god svetega Valentina v naših krajih drugačen pomen. 
Poznan je pregovor, da Valentin – prvi spomladin - prinese ključ do 
korenin, zato se po starem kmečkem koledarju ta dan začne prvo 
delo v vinogradih in na vrtovih. Poleg tega naj bi se takrat snubili 
ali ženili tudi ptički (ti se sicer ženijo tudi na gregorjevo in 

vincencijevo); v Beli krajini pa pravijo, da se z valentinovim začne 
prvi spomladanski dan. A naj bo tako ali drugače, mi vse romantične 
duše ta mesec vabimo na Otok ljubezni. 
Ali ste vedeli, da je Otok ljubezni v Ižakovcih naravni otok, ki je 
dobil ime po romanci med beltinsko grofico Marijo Zichy in 
mlinarjevim sinom Petrom Družinom? Zgodba pravi, da je bila 
zadnja plemiška družina, ki si je lastila grad v Beltincih od leta 1881 
do druge svetovne vojne, rodbina Zichy. Zapisi pričajo, da so se 
zadnje beltinske grofice Marije Ifigenije Zichy ljudje spominjali kot 
dobrosrčne in blage ženske, kar naj bi njeni najbližji sodelavci radi 
izkoristili. Prav tako o njej kroži zanimiva tragična zgodba o ljubezni 
med njo in preprostim kmečkim fantom. Ohranjeni zapisi kažejo, 
da si je zaradi nesrečne ljubezni fant vzel življenje, grofica pa ga ni 
nikoli pozabila in se zaradi njega ni nikoli poročila ali imela 
potomcev. Umrla je leta 1977, z njeno smrtjo pa se je končala tudi 
doba beltinskih grofov. 
Domačini pravijo, da njeno srce, ki je bilo polno ljubezni in bridke 
bolečine, ni strohnelo, da grofica še danes blodi po mürskih 
gozdovih na Otoku ljubezni, kjer sta se s Petrom Družinom rada 
skrivaj sestajala, da fanta še kliče in išče. Kljub vsemu pa ostaja 
grofica podoba dobrote, ki iskreno privošči ljubezen drugim; še 
več, nekateri celo verjamejo, da lahko prav Otok ljubezni pomaga 
starim in mladim pri uresničitvi njihovih najbolj skritih želja. 
Vsekakor pa se mora o ljubezenskih učinkih in lepotah Otoka 
ljubezni prepričati vsak sam.

Otok ljubezni v Ižakovcih je naravni otok, ki je dobil ime po ljubezenski romanci med beltinsko grofico Marijo 
Zichy in mlinarjevim sinom Petrom Družinom. V občini Beltinci pa je še precej drugih znamenitosti.

Ste vedeli, da je še pred nekaj desetletji na Muri delovalo več kot 40 plavajočih mlinov? 

Otok ljubezni v jeseni. 
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Potepanja
Po ljubezenski napoj na Muro
In očitno tovrstne učinke preizkušajo mnogi, saj je Otok ljubezni v 
vasi Ižakovci v bližini Beltincev ena najbolj priljubljenih izletniških 
točk tega dela Slovenije. Otok se ponaša tudi s plavajočim mlinom 
na Muri in brodom, ki ohranja starodavni način prečkanja reke. V 
Brežni hiši ob mlinu je stalna razstavna zbirka Büjraštvo na reki 
Muri, ogledate si lahko tkalsko delavnico s prikazom preje lanu, 
posebno doživetje pa obiskovalcem pripravijo ob ognju v pokritem 
kurišču z büjraško malico ali bogračem iz kotlička. 
Ste vedeli, da je še pred nekaj desetletji na Muri delovalo več kot 40 
plavajočih mlinov, ki so energijo za mletje pridobivali iz reke in jo 
prek vodnih koles prenašali na mlevne dele mlina? Mlin v Ižakovcih 
je bil zgrajen leta 1999 po izvirnih načrtih, ostalih po enem od 
nekdanjih mlinov na Muri. Mlin je v celoti iz lesa. Skupaj z velikim 
mlinskim kolesom stoji na dveh čolnih (kumpih). V prostorih mlina 
je posebna soba za mlinarja, ki v mlinu melje ajdovo, pšenično, 
rženo, pirino in koruzno moko. 

Büjraštvo na reki Muri. Mura je namreč poplavljala bregove, 
odnašala mline in brode ter ob naraslih vodah iskala nove poti, ki 
so jemale obdelovalno zemljo, hiše in ljudi. Zato so se domačini 
organizirali in jo začeli utrjevati, büjrati, ter preprečevati 
nenadzorovano meandriranje in erozijo levega in desnega brega. 
Namen büjraških vegetativnih gradenj je bil, da spet porastejo in 
utrdijo bregove reke. Največ del na Muri so opravili v zimskih 
mesecih, ko je imela najnižji vodostaj. 
Büjraši, delavci na reki Muri, pa so živeli neposredno ob reki. 
Zaposleni so bili v vodnogospodarskem državnem podjetju, ki je 
strokovno skrbelo in izvajalo urejevanje reke Mure. Büjraštvo v 
preteklosti ni bilo ravno cenjeno delo, saj so na büjraše gledali 
posmehljivo; ker so imeli običajno končano le osnovno šolo, so 
rekli, da »so dobri za material voziti in ga v vodo metati« ali »Za 
büjraša si sposoben, za drugo ne; büjraš fufnjaš, na Müri talige 
füraš!« Mi naj dodamo le, da je omenjena razstava v zimskih 
mesecih med decembrom in marcem običajno zaprta oziroma je 
ogled mogoč po predhodnem dogovoru.

Na Büjraške dneve v avgustu
Smo vam vzbudili zanimanje za spoznavanje Otoka ljubezni, Mure 
in büjrašev, a je februar za obisk premrzel ali tja ne morete? Nič 
hudega, v Ižakovcih tradicionalne Büjraške dneve organizirajo že 
tri desetletja v avgustu. Ti so spomin na büjraše, hkrati pa 
prikazujejo to tradicijo naslednikom in obiskovalcem ter prenašajo 
njihove vrednot na prihodnje rodove. Če boste naštetemu dodali 
še kakšno drugo znamenitost občine Beltinci – na primer ogled 
prekmurske domačije, grada Beltinci, cerkve sv. Ladislava, 
spominske sobe Ivana Jeriča in stalne razstave replik starih koles na 
prostem v beltinskem parku –, boste ta del Slovenije zagotovo 
ohranili v lepem spominu. In kdo ve – mogoče se vam uresniči tudi 
kakšna (skrita) ljubezenska želja …

Katja Željan 

Konec januarja je umrl Vladimir Babič, zadnji mlinar na Muri, ki 
je vse do konca živel kot pravi kleni mlinar. Mirč, kot so ga klicali 
domačini v Veržeju, je namreč vsa leta ostal zvest tradiciji. 
Njegov Babičev mlin je ena največjih turističnih znamenitosti 
Prlekije.

Sicer pa sta brod v Ižakovcih in brod v Melincih dva od skupno 
štirih brodov, ki še vozijo po Muri v Sloveniji. Brod sestavljata dva 
plitva čolna (kumpa), povezana s povezovalno in nosilno ploščadjo, 
na kateri je brodnikova utica. Ploščad z ograjo je pripeta na jekleno 
medobrežno vrv, po kateri teče škripec z obesno vrvjo. Brod se po 
reki pomika z rečnim tokom. Vsekakor gre za eno tistih dogodivščin, 
ki jo je na Muri preprosto treba doživeti!

Büjraštvo na Muri
V Brežni hiši v Ižakovcih je na ogled tudi stalna razstava z naslovom 

Rubriko Potepanja pripravljamo v sodelovanju z revijo GEA.

Zadnja plemiška družina, ki si je lastila grad v Beltincih od leta 1881 do druge svetovne vojne, je bila rodbina Zichy. 
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Kdo bo iz vasi odpeljal 
najlepšo cvetko?
Naša vas je nekdaj živela v okviru mnogih zakonov, ki niso bili 
nikjer zapisani, vendar so bili dolga stoletja strogo spoštovani. 
Eden od njih se je glasil: 

Svatbe se dogajajo pred pustom ali po martinovem!
Ta nepisani zakon je bil naravno usklajen s poljedelčevim delom. 
Čas za tako imeniten vaški praznik, kot je bila ohcet, se je bil lahko 
le v času pred setvijo – pred pustom ali po martinovem –, ko je 
bil ves pridelek pod streho, ko je bilo seno v kozolcu, poljščine v 
kašči in vino v kleti. Pomladi in poleti je potekalo delo na polju, 
travniku, v vinogradu in nikakor ni bilo časa za ceremonial ohceti, 
v katerem je sodelovala vsa vas.

Svatba v starosvetni slovenski vasi 
Svatovske šege predstavljajo ogromno bogastvo slovenske 
ljudske dediščine, saj je imela nekdaj tudi ob svatbah pri nas 
vsaka vas svoj glas. Najpomembnejši dogodki svatbe pa so si bili 
vendarle podobni po vsej deželi. 
Dan pred poroko so po nevestino balo prišli ženinovi svatje z 
vozom, okrašenim s cvetjem, smrečjem in pisanimi trakovi. Konji 
so bili opremljeni z zvonci, fantje in godci pa s pušeljci za 
klobukom. Med pesmijo in šalami so nalagali balo. Ponekod se je 
zapletlo že pri nalaganju. Obvezni del bale je bila skrinja, v kateri 
je imela nevesta zložene rjuhe, brisače, prte, ki jih je sama izvezla, 
platno, ki ga je sama predla ali celo tkala. V drugi skrinji pa je bilo 
žito. A kaj, ko je na tej skrinji sedel nevestin brat ali svak in je 
fantom ni pustil odnesti, ker: »Ta skrinja je naša in je jaz ne dam!« 
Veliko šaljivega pregovarjanja je bilo treba, da so fantje le nekako 

prišli tudi do te skrinje in jo naložili na voz – a kaj, ko je že prišlo 
do naslednje težave. 
Ko je bila bala naložena, se je po nekaterih gorenjskih vaseh 
dogajalo, da konji niso in niso hoteli speljati. To je bil seveda del 
svatovske ceremonije. Seveda, manjkalo je peto kolo na vozu! Že 
so vse vaške gospodinje tekle domov po peto kolo. Na voz so 
prinašale stara sita, polomljena kolesa, razbite lonce – vse, kar je 
bilo okroglega, vendar se konji niso in niso premaknili. Ko pa se je 
na pragu nevestine hiše prikazala njena mati z okroglim velikim 
hlebcem kruha v roki in ga položila na vrh voza, so se konji čudežno 
premaknili in voz z balo je srečno odpeljal na ženinov dom. 
Kruh je bil zadnje darilo, ki ga je dekle dobilo od starega doma. 
Najdragocenejše darilo je bil kruh – nevesta ga je dobila v prastari 
tihi želji, da ji kruha v novem domu ne bi manjkalo, da ga ne bi 
bila nikdar lačna!
 
Al je šva prašiče fotrat al je šva pšenico plet.
Na dan svatbe so ženina po naših vaseh čakali različni zapleti, ki 
so jih po starih vaških izročilih pripravljali vaški fantje. 
V nekaterih vaseh je ženin prišel s svatovskim vozom na nevestin 
dom po nevesto, a je pred njeno hišo našel fante, oblečene v 
delovne predpasnike. Skladali so drva, pometali dvorišče, popravljali 
grablje in o svatbi niso ničesar vedeli. Na ženinovo vprašanje, kje je 
njegova nevesta, so mu povedali, da je ni doma, da ne vedo, kam je 
šla – Al je šva prašiče fotrat al je šva pšenico plet.
Po nekaterih vaseh pa so fantje poskušali ženinu namesto neveste 
podtakniti staro baburo, v katero se je našemil eden od fantov. Ker 

Predporočni običaj na vasi, šranga in "matranje za nevesto", Selšček na Notranjskem, leta 1932.
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ženin ni bil zadovoljen ne s prvo ne z drugo staro babo, je končno 
le pričakal pravo nevestico, ki je veselo sedla k njemu na svatovski 
voz. Po stari veri naj bi lažne neveste 'prestregle' napad čarovnic in 
drugih zlih zavistnih bitij, ki so prežala na mlado srečo 
mladoporočencev. Ženina in nevesto je bilo treba zato ves čas 
svatbe varovati pred njihovo hudobnostjo in zavistjo.
Svatovski vozovi so bili okrašeni s trakovi v varovalni rdeči barvi. 
Rdeči trakovi so pritegnili pozornost čarovnic in ostalih hudob, 
da so pozabile na mlado lepo nevesto, na katero so prežale.
Ženin se je pred čarovnicami uspešno skril med svate, saj so imeli 
vsi v gumbnicah rdeč nagelj in vsi so bili oblečeni v enake 
narodne noše ali v enake črne obleke.
Na poti v cerkev sta ženin in nevesta naletela na oviro – šrango. 
Fantje so postavili dva navpična drogova ob cesti, ki sta bila kake 
štiri metre visoko povezana s svilenimi rutami. Ob šrangi so fantje 
od ženina zahtevali, naj dokaže, da je zrel za zakonski stan – da 
zna žagati, pometati, prepevati, pomivati posodo in še kaj, seveda 
ob glasnem smehu celotne vasi. Nato se je začela ceremonija 
odkupa neveste. Vaški fantje so ženinu izročili pismo, v katerem 
so od njega zahtevali, da mora, ker jim je odpeljal najlepšo cvetko 
iz vasi, plačati 3,792.415 goldinarjev. Nato se je začelo šaljivo 
barantanje. Fantje so počasi nižali znesek, dokler niso pristali na 
takem, ki je predstavljal nekaj štefanov vina za fante in – voz je 
odpeljal proti cerkvi, kjer je bila svečana cerkvena poroka. 

Tri vogali hiše
Po poroki je ženin odpeljal nevesto na svoj dom. Svatovska pojedina, 
ki se je je udeležila vsa vas, je bila običajno na ženinovem domu. 
Kruh, ki je bil zadnje darilo, ki ga je nevesta dobila od svojih, je bil 
tudi prvo darilo, ki ga je dobila na ženinovem domu. Ženinova 
mati je sinovo ženo na domačem pragu pričakala s hlebcem 
kruha. Na njem je bil ključ. S tem ljudsko-pravnim dejanjem je 
tašča izročila gospodinjstvo hiše novi gospodinji in si pri tem 
želela, da bi njena mlada snaha uspešno podpirala tri vogale hiše. 
Moderni čas poskuša pozabiti na stare šege in navade, pa vendar 
ohranjamo tudi ob današnjih svatbah celo vrsto starih šeg, 
čeprav ne poznamo več njihovega prvotnega pomena. 

Še danes svatje posipavajo ženina in nevesto s pšeničnim zrnjem 
ali rižem, ne da bi vedeli, da s tem ščitijo mladoporočenca pred 
starimi zlobneži. Ti so nekdaj planili na okusno zrnje, a medtem 
sta jim ženin in nevesta srečno ušla.
Na pragu novega doma še danes ženin prenese nevesto čez 
prag, ne da bi vedel, da s tem preprečuje nevarnost, da bi se 
njegova mlada žena, ki prvič stopa čez prag svojega novega 
doma, spotaknila in padla. V tistem trenutku bi jo napadli duhovi, 
ki so nekdaj živeli pod hišnim pragom.
Tudi svatovska bučnost, smeh, rompompom, vesela pesem in glasna 
glasba – vse to je obramba, saj so se stari zlobneži bali hrušča in trušča. 
Slovenska beseda soprog, soproga prihaja od 'sovprega', zato 
mladoporočencem danes, enako kot v preteklosti, vsi prijatelji 
želijo, da bi srečno vozila in – nikdar zvrnila!

Dušica Kunaver

Šranga (slavolok ) v Bistrici 1951

Šranga je prežagana. 
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Slovenska dediščina

Rojstvo, simbol življenja, začetka, izvora. Skozi vso zgodovino 
novorojenčka položijo v udobno in toplo ležišče. Oblike ležišč so 
različne, od jasli, korit do zibelk. V Sloveniji so otroke, po znanih 
podatkih, ki jih hrani Slovenski etnografski muzej, prvotno 
polagali v nečke ali kadunje. To je lesena izdolbena posoda iz 
enega kosa, ki je služila za gnetenje testa za kruh. V tej koritasti 
posodi so novorojenčke nesli h krstu, v nečkah so otroke kopali 
in v njih so spali. Kadunje z otrokom so bile vedno pri materi ali 
varuški, tako ponoči kot podnevi, ko so šli npr. odrasli na delo na 
polje. Ker so nečke postale pomemben otrokov spremljevalec, 
so jih po nekod v Sloveniji krasili na spodnji strani z raznimi 
ornamenti in verskimi simboli. Ko je otrok nečke prerasel, so ga 
položili v zibelko. Pri nas prvi zapisi o zibelki, ki je nadgradnja 
nečk, izvirajo iz 16. stoletja. Pogosteje pa se zibka na Slovenskem 
začne omenjati v začetku 19. stoletja.

Sestavni deli zibelke:
Zibka je sestavljena iz dveh prečnih končnic ali nihajnih nog, ki 
imajo obliko krožnega segmenta za nihanje, dveh vzdolžnih 
stranic ter dna. Štiri pokončne letve so dodatno utrdile vez med 
končnico in stranico. Zibke so bile pobarvane v srednje rjavo ali 
temnejšo barvo.
Končnica – je na zgornjem delu navadno narejena iz mehkega 
lesa smreke ali macesna, spodnji nihajni del končnice pa iz 
trdega lesa javorja ali bukve. Trapezasti del končnice so vrezali ali 
poslikali z raznimi ornamenti. Poslikava je bila narejena z 
oljnatimi barvami: modro, zeleno, rdečo, rumeno, rjavo in belo. 
Največkrat se pojavljajo rožni ornamenti, verske podobe, kot je 
božjepotna Marija z detetom, monogram IHS. Na drugi strani je 
zibko krasil simbol pentagram, trutamora ali 'morina taca', drugje 
tudi varnca, morica, svarica. Simbol poznamo v slovenski ljudski 

Zibelka, zibka, zibica, zibca, 
zibú, zbela, zibel …

Albert Sič – kmečka hiša na Gorenjskem, 1924 , risba zibke

Albert Sič – kmečka hiša na Gorenjskem, 1924
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kulturi in so ga kot zaščitni znak pogosto vrezovali ali poslikavali 
na domača vrata, vrata hleva, na tramove kmečkih hiš in zibke. 
Znamenje šesterokrake rože je dajalo občutek varnosti in 
odganjalo zle duhove. Te poslikave so včasih okvirjene v lesene 
letvice. Pri vrhu stranice je navadno izrez za nihanje zibelke. 
Lahko je preproste oblike za oprijem, velikokrat pa se pojavi tudi 
oprijem v obliki srca. Spodnji nihajni del največkrat ni bil 
poslikan, če že, so bili to cvetlični ornamenti. Nihajne dele so 
navadno na koncih zaključili tako, da je izrez preprečeval, da bi 
se zibika prevrnila. Letnica na končnici je navadno pomenila leto 
poroke ali rojstva otroka.
Stranica – vzdolžni element, ki je bil velikokrat poslikan z 
ornamenti rož ali trutamoro. Navadno so bile poslikave v treh 

Maksim Gaspari, Mati ob zibelki z otrokom, 1917

delih. Včasih delijo poslikave profilirane letve. Na vsaki stranici so 
bili na zunanji strani po trije čepki, ki so služili za povezovanje 
odeje z vrvico, da otrok med zibanjem ne bi padel ven. Zibu je 
imela nekje po Sloveniji tudi krožni lok, pritrjen na stranici. 
Zamišljen je bil kot nosilec za pokrivanje zibelke z zaščito pred 
insekti.
Dno – le redko je bilo poslikano. Na dnu je bilo od 6 do 12 luknjic 
za zračenje in odtekanje urina. 
Pokončna letev – vezni elementi. Skupaj so povezale končnico, 
zgornji in nihajni del ter stranico. Na vrhu so bile obdelane za 
prijemalo pri nihanju zibke ali pritrjevanje odejice oziroma za 
pokrivala proti mrčesu. Obstaja zapis, da so služile tudi za 
privezovanje z vrvjo zibice na strop.
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Leta 1924 je Albert Sič napisal obsežno študijo – Kmečka hiša na 
Gorenjskem, v kateri je podrobno opisal sestavo pohištva in 
drugih elementov v prostorih kmečke sobe ali 'kmečke hiše' kot 
glavnega prostora v hiši. Na sliki vidimo detajle in tudi zibko. 
Čeprav je bilo mesto tega kosa pohištva v kamri, to je manjša 
soba, ki je bila spalnica, so zibko prenašali v vse prostore hiše, 
tako kot tudi na prosto, tja pač, kjer so delali razna opravila. 

Marija Jagodic Makarovič je napisala strokovni pregled o zibki 
(revija Slovenski etnograf 1959, letnik 29, številka 1 – Zibelka na 
Slovenskem). Kot omeni, študiju zibelke na Slovenskem ni bila 
posvečena obsežnejša pozornost. V zapisu je navedeno, da 
Slovenski etnografski muzej hrani največjo zbirko zibelk na 
Slovenskem (okoli 40 primerkov). Zapisi o tem kosu pohištva 
pričajo, da je bila zibelka razširjena po vsej Sloveniji. Zibka, 
zibica, zibca, zibu, zbela, zibel … Tako so besedo zibelka različno 
poimenovali po slovenskih pokrajinah.  

Domačija Josipa Jurčiča, kamra

Studio Zibka – slovenska zibka

Gorazd Makarovič v svoji knjigi (Slovenska ljudska umetnost, 
1981) opisuje tudi zibelke. Poznane so kmečke, ki so bile 
razširjene po vsej Sloveniji, in meščanske zibelke. Kmečke so bile 
preproste po obliki in detajlih. Redko so bile poslikane, včasih so 
bili na njih izrezljani preprosti ornamenti. Medtem so bile 
meščanske bogato okrašene po vsej zunanji površini. Poznane so 
tudi krstne zibke, ko so novorojenčke nosili h krstu. Navadno je 
bila v vasi po ena krstna zibka. Izdelava zibelke je bila v večini 
primerov delo mizarskih mojstrov, ki so imeli vsak svojo obliko 
izdelave. Na kmetijah so zibelko večinoma izdelovali domači 
mojstri, zato so bile preproste in malo okrašene. Zibelka je bila 
sestavni del bale, dekleta, ki se je omožilo drugam iz rojstne hiše.

Izdelek slovenska zibka je miniaturna različica zibelke dimenzije 
95 x 70 x 62 mm. V izdelku so vpeti vsi elementi, ki prikazujejo 
obliko, izdelavo in okrasitev. Posteljnina je narejena iz bombaža in 
polnjena s pirinimi luščinami in sivko. Darilna embalaža je iz 

trdega kartona, okrašena s slovenskimi 
ornamenti. Slovenska zibka je namenjena za 
darilo ob rojstvu, krstu, ob vselitvi, rojstnem 
dnevu, drugem jubileju ali kot turistični 
spominek. Pred vami je zibka, ki verodostojno 
prikazuje čase naših babic in dedkov.

Pripravil: Robert Kužnik – Studio Zibka Cerknica
www.zibka.si 

Zibelka 

Zibelka je nova vsa,
zibelka je pisana,

z angelci in rožami 
lepo je porisana.

Zibelka sred' vrat tam
ziblje se mehkó,

ziblje jo z nožicami
ptička prelepó.

Ziblje ptička zibelko,
v beli poje dan

pesemco, ki jo pojó
rože sred poljan.

V zibelki tam pisani
angel mehko spi,

sen pomladni, vetrec tih
boža mu oči,

boža mu obrazek bel …
Angel se smehlja,

sluša ptičke zlati glas,
rože sred poljá …

V zibelki tam pisani
angel mehko spi,
angel tihi – Jelica

zlata naša ti!

Josip Vandot
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Bilo je nekoč

Halo, ali se slišimo?
Elektronski arhiv Slovenije poroča, da smo imeli avgusta 1922 
telefone že v 22 slovenskih krajih: 
• Ljubljana 568 (telefon na približno 94 prebivalcev), 
• Maribor 394 (telefon/78 prebivalcev), 
• Celje 132 (telefon/75 prebivalcev), 
• Ptuj 51 (telefon/87 prebivalcev), 
• Kranj 30, Ljutomer 20, 
• Murska Sobota 15, 
• Bled in Lendava po 14, 
• Tržič 13, 
• Gornja Radgona 12, 
• Žalec 11, 
• Ormož, Rogaška Slatina, Središče ob Dravi, Škofja Loka  

in Vrhnika po 10. 

V ostalih 21 krajih je bilo od 3 do 9 telefonov, v 32 le po eden ali dva, 
v 21 pa so lahko telefonirali samo iz javne telefonske govorilnice.

Običajen čas delovanja javnih govorilnic je bil od 8. do 18. ure, z 
dvournim premorom med poldnevom in drugo uro. 

Nepretrgoma podnevi in ponoči so bile na razpolago le govorilnice v 
Mariboru (na glavni pošti in glavnem kolodvoru), v Lendavi, Gornji 
Radgoni, Murski Soboti in Zidanem Mostu. Na Ptuju, v Celju, Kranju, 
Tržiču in Novem mestu so delale poleti od 7. do 21. ure in pozimi od 
8. do 20. ure – t. i. popolna dnevna služba. 

Zadnjo so v času turistične sezone zagotavljali še v letoviških Bledu, 
Rogaški Slatini in Rimskih Toplicah. Ljubljančani so lahko nepretrgoma 
klicali iz javne govorilnice v poštni palači, ves dan iz današnjega 
Arhiva RS – Virantove hiše (Sv. Jakoba trg, danes Levstikov trg 3), v 
kateri sta domovali Poštna direkcija in Pošta Ljubljana 3, z glavnega 
kolodvora pa v omejenem času z opoldanskim premorom.

Pripravila: Aleksandra Mrdavšič, 

#Arhivalija Telefoni že v 99 slovenskih krajih
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pošiljke brez podpisa, da bi se pod njihovim novim geslom – nova 
olika, brez dotika – naslovniki čim bolj izognili stiku s pismonošo. 
»Pošta Slovenije si tudi v drugem valu epidemije covida-19 
prizadeva zagotavljati način dela, ki v največji možni meri ščiti pred 
morebitnimi okužbami v prvi vrsti zaposlene ter stranke ob 
hkratnem izvajanju najvišje kakovosti poštnega prometa, četudi v 
omejeni in prilagojeni obliki. Zato poskušamo poštne pošiljke, kjer 
je to mogoče, vročati brezkontaktno, tako da se pismonoša in 
naslovnik dogovorita za prevzem in se izogneta osebnemu stiku. Pri 
pošiljkah, kjer pa to ni mogoče (pošiljke, ki jih je treba potrditi, 
morebitno plačilo pošiljke), pa poskušamo zagotoviti vročitev brez 
fizičnega stika med pismonošem in naslovnikom z upoštevanjem 
ustrezne varnostne razdalje ter ostalih zaščitnih ukrepov (nošenje 
maske, razkuževanje itd),« pojasni.

Pošta za nove čase
Direktor Dobnik dodaja, da Pošta precej hitro stopa v korak s časom 
in se uspešno prilagaja spremenjenim navadam svojih strank. »V 
Pošti Slovenije stremimo k nenehnemu posodabljanju, kar se kaže 
tudi v digitalizaciji poštnega poslovanja v vseh fazah poštnega 
prometa, torej tako na strani sprejema poštnih pošiljk kot njihovega 
prevzema. V primerjavi z ostalimi logističnimi ponudniki lahko v 
kratkem času (v enem dnevu oziroma še isti dan) prenesemo velike 
količine pisemskih in paketnih pošiljk, paketov večjih dimenzij, palet 
in blaga do različnih strank z enako kakovostjo na območju celotne 

V koronski krizi se je Pošta Slovenije znašla pod velikim pritiskom. 
»Tako je, saj smo od začetka oktobra do konca decembra 2020 v 
notranjem in mednarodnem poštnem prometu prenesli rekordno 
količino paketov. Ocenjujemo, da smo svoje delo dobro opravili, 
saj tudi v januarju 2021 ostajajo količine paketov precej visoke, kar 
dokazuje, da nam ljudje še vedno zaupajo. Ob tem do izboljšanja 
epidemiološke slike in odprtja trgovinske in storitvene dejavnosti 
ohranjamo večino dodatnih ukrepov za zagotovitev nemotenega 
poštnega prometa,« pravi Jure Dobnik, direktor Oddelka Logistika 
v Pošti Slovenije in doda, da so se stranke sicer v tem obdobju v 
veliki meri posluževale tudi paketomatov. »O alternativnih oblikah 
dostave oziroma sprejema pošiljk smo ljudi vseskozi obveščali, 
tako glede paketomatov, paketnikov in možnosti dostave na 
dogovorjeno lokacijo ter tudi alternativnih kontaktnih točk 
(bencinski servisi Petrol in Mol). Poleg mreže 24 PS Paketomatov, 
ki stojijo v šestnajstih slovenskih mestih, in dveh samopostrežnih 
enot PS 24/7 (v Ljubljani in Kopru) sta strankam namreč na voljo 
tudi mreža paketnikov Direct4.me in spletna aplikacija PS pošlji 
paket, prek katere lahko pošiljko za pošiljanje pripravijo doma ter 
jo nato le oddajo v prenos na najbližji poštni poslovalnici ali v PS 
Paketomat.

Nova olika – brez dotika
V času epidemije pa so se na izredne razmere prilagodili tudi s 
številnimi preventivnimi ukrepi. Uvedli so na primer prevzem 

Pošta Slovenije v koronskem času

Ljudje nam še vedno zaupajo
Zadnji mesec preteklega leta so bili sredi pandemije poleg zdravnikov v ospredju tudi – poštarji. Za nekatere 
junaki, ki jim je uspelo kljub omejitvam in 60-odstotnem povečanju paketnih pošiljk pravočasno dostaviti 
darila za naše bližnje, medtem ko so se drugi pritoževali, ker so morali na svoje pakete čakati malce dlje. O 
tem, kako sami ocenjujejo svoje delo v izrednih razmerah in kaj načrtujejo v prihodnje, smo se pogovarjali z 
Juretom Dobnikom, direktorjem Oddelka Logistika v Pošti Slovenije.

Jure Dobnik, direktor Oddelka Logistika v Pošti Slovenije

Aktualno
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Odseku za planinske poti. Nekaj časa sem opravljal tudi funkcijo 
vodje navedenega odseka, vendar sem jo zaradi pomanjkanja časa 
predal trenutnemu vodji, sam pa sem ostal v upravnem odboru 
društva kot član, delujem pa tudi kot namestnik vodje Odseka za 
planinske poti,« pove in nadaljuje: »Še vedno pa se kot markacist 
aktivno udeležujem akcij na planinskih poteh, ki jih vzdržuje naše 
društvo. Teh je dvanajst in ležijo tako v okolici Ljubljane (Toško čelo, 
Kurešček) kot tudi v visokogorju, v okolici Poštarskega doma Vršič in 
vodijo proti 2547 metrov visokemu Prisojniku. Akcije na poteh se 
izvajajo večinoma v pomladanskem času oziroma v visokogorju, ko 
se stali sneg, v zgodnjem poletnem času. Vsa dela markacisti in 
ostali člani društva ter tudi prijatelji, ki jim hoja v gore ni tuja, 
opravljamo na prostovoljni osnovi, predvsem iz veselja do hoje po 
planinskih poteh.«
Ljubezen do gora mu je bila namreč položena že v zibelko, saj mu 
jo je privzgojil dedek Jože Dobnik, ki je bil vso svojo delovno dobo 
pogonska sila PTT in tudi navdušen planinec, najbolj znan kot avtor 
planinskih vodnikov Razširjena slovenska planinska pot (1993) ter 
dveh izdaj Slovenske planinske poti (1994 in 1998). Uredil je Vodnik 
po planinskih postojankah v Sloveniji (1989), katerega prva naklada 
je bila 10.000 izvodov, bil pa je tudi soavtor knjige Stoletje v gorah 
(1992), za katero je napisal poglavje o gradnji planinskih koč. Članke 
je objavljal tudi v Planinskem vestniku in drugih publikacijah in kot 
soustanovitelj transverzale kurirjev in vezistov NOV Slovenije, danes 
Pot kurirjev in vezistov, je sodeloval pri pripravi vodnika. Hkrati je 
pomagal tudi pri ustvarjanju televizijske dokumentarne serije 
Razgledi s slovenskih vrhov.
»Ljubezen, ki jo je dedek gojil do gora, je prenesel na vse svoje 
vnuke. Radi smo se udeleževali tako pohodov, ki jih je organiziralo 
planinsko društvo, kot tudi tistih v družinskem krogu. Skupaj smo 
prehodili kar nekaj poti, ki jih je opisal v vodnikih. Celih planinskih 
obhodnic (transverzal) sicer še nisem prehodil, sem pa obiskal kar 
nekaj poti, ki jih te obhodnice zajemajo. Sicer si želim prehoditi 
celotno obhodnico Slovenska planinska pot, vendar bo moralo to 
zaradi drugih obveznosti še nekoliko počakati,« se nasmehne 
Dobnik, ki tako pri poštnem delu kot osvajanju gora stopa po 
dedkovih stopinjah. Pisanje vodnikov bo sicer prepustil drugim, 
pravi, z veseljem pa se bo še naprej udeleževal akcij markacistov 
znotraj planinskega društva.

Besedilo: Mateja Blažič Zemljič 
Fotografije: osebni arhiv Jureta Dobnika

Jože Dobnik na Snežniku

Aktiven je tudi kot markacist pri  Planinskem društvu Pošte in 
Telekoma Ljubljana

Slovenije,« našteva. »V uporabi imamo dva paketna usmerjevalnika 
(Ljubljana in Maribor), ki nam omogočata, da lahko strojno predelamo 
in usmerimo povečane količine paketnih pošiljk tudi ob konicah. 
Naša konkurenčna prednost pa je tudi v sobotni paketni dostavi za 
okoli 60 odstotkov slovenskih gospodinjstev, v Ljubljani pa 
omogočamo tudi dostavo na naslov po 20. uri.«
Največja sprememba, ki jo opazimo uporabniki, se sicer kaže v 
upadu pisemskih pošiljk in velikem povečanju paketnih zaradi 
internetne trgovine. »Glede na povečano spletno nakupovanje 
smo veseli, da podjetja Pošto Slovenije vedno bolj prepoznavajo 
kot zanesljivega partnerja pri distribuciji blaga na domove kupcev. 
Zavedamo pa se tudi, da bo ta trend v prihodnje samo še naraščal, 
in se temu prilagajamo oziroma širimo kapacitete,« pravi Dobnik.
»Pošta Slovenije postaja eno največjih logističnih podjetij v Sloveniji. 
Naši ključni projekti so tako usmerjeni tudi v širjenje prostorskih in 
transportnih kapacitet za paketno-logistično dejavnost, 
informatizacijo poslovanja, avtomatizacijo in digitalizacijo. V letu 
2020 smo dokončali izgradnjo logističnih pošt na Koroškem, Celju 
in na Ptuju, v izgradnji sta logistični pošti v Murski Soboti in Kopru, 
prav tako smo v novembra 2020 pričeli gradnjo nove, več kot 5.000 
kvadratnih metrov velike hale na območju PLC LJ. 

Pošta in gore
Od leta 1953 deluje v Sloveniji tudi zelo dejavno planinsko društvo, 
v katerem prav tako sodeluje Jure Dobnik. »Član Planinskega 
društva Pošte in Telekoma Ljubljana, ki se je v preteklosti imenovalo 
Planinsko društvo PTT Ljubljana, sem že od mladih nog. Bolj aktivno 
pa sodelujem v organih društva od leta 2008 dalje, z delom v 

Aktualno
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Nova Gorica in Gorica bosta skupaj evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica in Gorica 
bosta skupaj evropska prestolnica kulture 2025

 Vabijo brezmejne zgodbe 

GO se uporablja kot angleški glagol 'iti' in oznaka na slovenskih in 
(nekoč) italijanskih registrskih tablicah obeh Goric. Borderless 
(brezmejno) pa pomeni, da projekt ustvarjalce, obiskovalce in 
občinstvo spodbuja k odkrivanju, preseganju običajnih kulturnih 
in turističnih izkušenj, h gibanju med dvema državama, med 
umetnostjo in tehnologijo, med mestom in podeželjem, med 
lokalnim in mednarodnim, med preteklostjo in prihodnostjo, k 
odkrivanju novih okusov, jezikov, novih ljudi.

Ustvarjanje novih priložnosti
Vsako leto dve evropski državi gostita evropsko prestolnico 
kulture. V letu 2025 bosta ti dve državi Nemčija in Slovenija, 
izbrani mesti pa sta Chemnitz in Nova Gorica, ki je kandidirala 
skupaj s sosednjo Gorico. Po razglasitvi, ki je bila 18. decembra, se 
začenjajo postopki za izvedbo kulturnega programa v letu naziva. 
Toda EPK je veliko več kot le velik kulturni festival, ki pritegne 
obiskovalce in poveča mednarodno prepoznavnost mesta. EPK je 
predvsem razvojni projekt, ki mora regiji prinesti dolgoročne 
kulturne, ekonomske in socialne učinke, izboljšati kakovost 
življenja v njem ter podpreti razvoj njegovih skritih potencialov. 

Kandidatura Goriške, ki je začela zoreti že konec leta 2016, torej 
ne cilja le na umetniške presežke, temveč tudi na razvoj obeh 
mest in regije. Vsaka prestolnica kulture namreč pritegne široko 
mednarodno občinstvo in privabi popolnoma nove skupine 
obiskovalcev. Razvoj ponudbe v kulturnem turizmu je tako 
ključni del zapuščine EPK. 
Na Goriškem je že dolgo živo zavedanje, da ima pokrajina velike 
možnosti v kulturnem in enogastronomskem turizmu. Ti 
gospodarski panogi sta že pomembni in na ravni posameznih 
ponudnikov ustvarjata presežke. EPK je tako priložnost, da se 
prizadevanja povežejo in nastanejo nove sinergije. 

Zgodbe, ki so ustvarile Evropo 
Marketinška strategija ekipe GO! 2025 sloni na zgodbah. Zgodbah 
o dveh mestih z dvema in več jeziki, z dvema zgodovinama, 
nastalima iz dveh nasprotujočih si ideoloških okolij. Ti mesti si 
zdaj prizadevata postati skupni evropski kulturni, družbeni, 
gospodarski in urbani ekosistem. Ideja je sledeča: če Slovenci in 
Italijani v goriški regiji lahko živijo brez meja, lahko to storijo vsi v 
Evropi. Brez izgovorov. GO! Borderless želi čezmejne zgodbe iz 

Brezmejno kolesarjenje s kolesi GO2GO bikes.

Dve mesti, dve državi, eno območje. Evropa danes. Evropska prestolnica kulture v letu 2025 bo nastajala pod 
geslom GO! Borderless. 
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Aktualno

Goriške približati Evropi, ker so številne zgodbe značilne in 
metaforično povezane s tem, kar Evropo dela evropsko.
Trženjska strategija EPK bo povezana s širšim prizadevanjem za 
privabljanje obiskovalcev na to območje. Državna strategija 
trajnostne rasti slovenskega turizma Slovenijo predstavlja kot 
zeleno destinacijo za turiste, ki si želijo visokokakovostnih 
izkušenj na različnih ravneh. Regionalna strategija na slovenski 
strani predstavlja destinacijo, ki vse leto ponuja izkušnje v naravi 
in visokokakovostno gastronomijo, regionalna turistična 
strategija na italijanskem ozemlju pa Furlanijo-Julijsko krajino 
predstavlja kot sotočje civilizacij in raznoliko kulturno dediščino. 
Slovenija, Primorska, Vipavska in Soška dolina, Goriška brda, Kras 
so vzhajajoče zvezde na globalnem turističnem odru. Brezmejne 
zgodbe bodo to rast še okrepile in pospešile. 

Gremo digitalno 
Pomemben del prijavne knjige, ki je prepričala mednarodno žirijo 
in Novi Gorici prinesla naziv, je nastal sredi epidemije. Kdo nam 
zagotavlja, da se takšne – ali še hujše – razmere ne bodo ponovile? 
Pomemben del programa je oblikovati možnosti, da obiskovalci 
pokrajino, zgodbe in kulturne presežke EPK doživijo virtualno. Do 

leta 2025 bo navidezna resničnost veliko bolj razširjena in nas bo 
navduševala s tem, kako realne so lahko navidezne izkušnje. 
Govorimo lahko o pustolovskih videoigrah, digitalnih učnih okoljih, 
virtualnih programih za duševno zdravje ali doživljanju kulturnih 
dogodkov v živo – vse to bo potekalo tako, kot da bi bili resnično 
tam, ob nas bo velika virtualna množica ljudi, s katerimi bomo 
lahko komunicirali. Želijo si namreč, da bi bila goriška EPK virtualno 
na voljo širokemu občinstvu po vsem svetu.

Pivo z aromo vrtnic
Evropska prestolnica kulture že raste. Kdor danes pride v Novo Gorico, 
lahko denimo poskusi pivo Borderless, kraft izdelek pivovarn Reservoir 
dogs iz Nove Gorice in Antica Contea iz Gorice – čudoviti čezmejni 
zvarek, ki mu je dodana aroma za Novo Gorico tako značilnih vrtnic. 
Tovarna izkušenj je naziv programa za krepitev zmogljivosti, ki bo 
pet let podpiral in vzpodbujal nove kreativne rešitve v turizmu. Pod 
znamko GO! 2025 bodo kmalu začeli nastajati prvi virtualni obiski v 
obeh mestih, v naslednjih mesecih se bodo organizatorji evropskih 
festivalov začeli pogovarjati o oblikovanju standardov za prirejanje 
velikih dogodkov z minimalno ali ničelno količino odpadkov. 
Trg Evrope, ki ga prečka državna meja, epicenter kandidature in 
središčna točka brezmejnih zgodb, bo do leta 2025 postal 
evropsko stičišče, obvezen cilj za vse, ki jih zanima evropska 
zgodovina: njeni konflikti, zmote in težave ter njena sposobnost, 
da izbere sodelovanje, sožitje in mir. Torej brezmejnost. 

Vesna Humar
Fotografije: GO 2025 Nova Gorica · Gorizia

Mejna točka na Trgu Evropa.

Pivo Borderless, kraft izdelek pivovarne Reservoir dogs iz Nove 
Gorice in Antica Contea iz Gorice z aromo vrtnic. 

Veselje ob razglasitvi evropske prestolnice kulture 2025 na Trgu Evrope. 
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Kulinarični kotiček

V vinski kleti Puklavec Family Wines, ki je ena vodilnih slovenskih 
vinskih kleti, aktualni in večkratni dobitnik naslova vinar leta ter 
prejemnik številnih mednarodnih prestižnih nagrad in priznanj, so 
imeli po štirih letih v vinogradu v Ilovcih v Jeruzalemskih goricah 
ledeno trgatev pri minus sedmih stopinjah Celzija. Trgači so 
potrgali 600 kilogramov zmrznjenega grozdja sorte chardonnay.

»Pozen pričetek trgatve letnika 2020 (tri tedne pozneje kot 
povprečno v preteklih letih) je omogočil, da smo se vinogradniki 
v večji meri odločali za posebne trgatve, kot so pozna trgatev, 
izbor, jagodni izbor, saj je grozdje v fazo prezrelosti stopilo v 
hladnejšem delu jeseni, kar je omogočilo primerne pogoje za 
nadaljnje zorenje na trti. Trgatev za ledeno vino je vedno poseben 
trenutek, žal zmeraj bolj redek, a toliko bolj izjemen. Pričakovanja 
glede vina, ki ga bomo pridelali, so visoka. Potreben bo čas 
(približno 5 let), da bo to vino pokazalo svojo razkošnost bogastva 
okusov in arom. Do takrat pa nas čaka precej dela in nekoliko 
sreče, ki je potrebna za končen uspeh,« pravi Mitja Herga, direktor 

Ledena trgatev v 
Jeruzalemskih goricah

in glavni enolog vinske kleti Puklavec Family Wines. Od letošnje 
ledene trgatve pričakujejo 180 litrov vina in v kleti pravijo, da bo 
zagotovo posebno. 

Za vsakega vinarja je ledena trgatev posebno doživetje, ki se ne 
zgodi vsako leto. Razlog se skriva v prav posebnih pogojih, ki jih 
zahteva ledena trgatev, saj mora grozdje izpopolnjevati 
zdravstvene in zrelostne pogoje, ki so tudi zakonsko opredeljeni. 
Temperatura zraka mora biti dovolj nizka, da grozdne jagode v 
celoti zmrznejo. Tudi stiskanje grozdja poteka nadzorovano, pri 
temperaturi pod lediščem. Vsaka trgatev v Ljutomersko-
Ormoških goricah je za omenjeno klet največji praznik. Tudi zato 
ima sredi Jeruzalemskih goric v vinogradu pod idilično zidanico 
Malek vsako leto (razen lani zaradi korone) VIP-trgatev trt šipona. 
Med VIP-ovci ima svoje trte tudi Republiški turistični drobnogled 
Turistične zveze Slovenije.

Duša Podbevšek - Bedrač

Na zadnji VIP-trgatvi je trte Republiškega turističnega 
drobnogleda Turistične zveze Slovenije Pavletu Hevki, 
predsedniku omenjene zveze, pomagala obrati vinska kraljica 
Meta Frangež. 

Ledena trgatev v vinogradu v Ilovcih je potekala pri minus 
sedmih stopinjah Celzija. 
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32. Alpe-Adria
3.—6. junij 2021, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Sejem za zeleni, aktivni turizem 
ter kamping in karavaning
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S čistilnimi akcijami začnemo ob svetovnem dnevu voda (22. marec) 
ter zaključimo ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april).

Ne čakajte, da vas bodo spodbudili drugi, 
bodite pobudnik in organizator vi!

www. turisticna-zveza.si

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA

Razpisujemo tekmovanje Turistični vodnik 2021 za mlade od 16 do 29 let.  
Kandidate lahko prijavijo turistična društva ali šole  
na prijavnem obrazcu www.turisticna-zveza.si. 

Tekmovanje vključuje teoretični del, ki zajema pripravo seminarske naloge  
in praktični del, ki zajema vodenje skupine na terenu.

Rok za prijavo na tekmovanje je 26. februar 2021. 

Rok za oddajo seminarske naloge je 15. april 2021. 

Regijska tekmovanja bodo potekala maja 2021,  
državno pa septembra 2021 v Piranu in Portorožu.
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