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UVOD

Operacija Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja (akro-
nim BA-ČI) je nastala na pobudo Klekljarske skupine Žnurce, sekcije Kul-
turnega društva Trebnje. Občina Trebnje in Klekljarska skupina Žnurce 
smo projekt uspešno prijavili na drugi Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v 
letu 2017 – EKSRP, sofinancirali pa so ga Evropska unija iz sredstev Kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja, pristop LEADER in Lokalna akcijska 
skupina Suhe krajine, Temenice in Krke.

Projekt, ki smo ga ljubkovalno poimenovali BA-ČI, lokalno društveno 
dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne 
izključno vezana na lokalno okolje, povezuje z bogato lokalno dediščin-
sko zapuščino Friderika Ireneja Baraga. Skozi povezavo smo Žnurce in 
občina razvili program medgeneracijskih klekljarskih delavnic za izbolj-
šanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin. Namen klekljar-
skih delavnic izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Le eno je potreb-
no«, ki nakazuje, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, 
druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih 
skupin. V Baragovem času so bili to Indijanci, danes pa so to starejši, 
mladi, ženske ... 

S projektom smo skušali v prvi vrsti odgovoriti na potrebo območja 
Suhe krajine, Temenice in Krke po razvoju programov za aktivno pre-
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življanje prostega časa in po povezovanju generacij. Zaradi široke pre-
poznavnosti imena in pomena slovitega F. I. Baraga in potenciala, ki ga 
le-ta nosi za razvoj kulturnega turizma v občini, pa projekt obsega tudi 
razvoj treh novih inovativnih produktov, povezanih z lokalnim okoljem: 
Baragova rezina, razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko ter knjiga 
Zgodbe o dobrih ljudeh. Njihov namen je ohranjanje in revitalizacija 
snovne in nesnovne kulturne dediščine občine ter dvig prepoznavnosti 
območja. 

Pričujoči zbornik predstavlja pregled prehojene poti partnerstva Klek-
ljarske skupine Žnurce in Občine Trebnje. V njem vam predstavlja-
mo izvedene dogodke in aktivnosti, hkrati pa zbornik služi ne samo 
predstavitvi projekta, temveč tudi ohranjanju, širjenju in nadaljnjemu 
razvoju bogate dediščine Friderika Ireneja Baraga in čipke. 

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste Žnurcam in občini nesebično po-
magali pri izvedbi projekta. Rodila so se nova prijateljstva, nova sode-
lovanja, tudi poslovne in druge priložnosti, kar bo zagotovilo, da bodo 
rezultati projekta zares trajni in večno živi.  

Mateja Zupančič
vodja projekta 
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OBČINA TREBNJE 

Ujeta v objemu Temenice, v razgibanem prostoru na stičišču alpskega, 
dinarskega in panonskega sveta, leži občina Trebnje s 163,3 kvadratnimi 
kilometri površine, z okoli 12.600 prebivalci in mnogimi znamenitostmi. 
Skozi območje si vztrajno vtira pot najbolj znana dolenjska ponikalnica, 
Temenica, ki s svojim delovanjem ustvarja čudovito slepo dolino s šte-
vilnimi ponori in poplavnimi ravnicami, ki jih bogatijo mnoge rastlinske 
in živalske vrste ter dobrosrčni ljudje. Občina Trebnje je pisan mozaik 
njiv, travnikov, sadovnjakov, vinogradov in gozda, naselja pa so umak-
njena na terase in številne gorice, dvignjene nad poplavno dno. V tej 
pokrajini se boste zagotovo naužili naravnih lepot, lepih razgledov in 
vonja gozdov. V svoje zavetje vas bodo povabili sončni vinogradi s ši-
roko odprtimi vrati zidanic, prijazni ljudje, prostrani travniki ter številne 
druge znamenitosti, ki kot biseri čakajo, da jih odkrijete!

V središču občine se nahaja mesto Trebnje, razpotegnjeno urbanizirano na-
selje, ki se vzpenja po terasah in gričkih na levem bregu Temenice. Na južni 
strani, nad trebanjskim gradom, se razteza gozdnato Bukovje z najvišjim 
vrhom Trebnim vrhom (581 m), ki je priljubljena sprehajalna in izletniška 
točka mnogih Trebanjcev. Z vrha se odstirajo lepi razgledi po valoviti do-
lenjski pokrajini, ob lepem vremenu vse do Triglava. Že v prazgodovinskem 
obdobju so tod prebivali keltski latobiki, v rimskem času pa je bila tu zna-
menita postojanka ob cesti Emona–Siscia, ki jo je rimski cesar Vespazijan 
povzdignil v mesto in ga poimenoval Minicipium Praetorium Latobicorum.
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V srednjem veku, natančneje okoli leta 1000, je bil na južni strani mesta 
zgrajen trebanjski grad, v pisnih virih prvič omenjen leta 1386. Med dru-
gim je bil v lasti Ortenburžanov, Celjskih grofov in Habsburžanov, dana-
šnjo podobo je dobil v 16. stoletju; otroštvo pa je v njem preživel in bil 
krajši čas tudi lastnik gradu Friderik Irenej Baraga, slovenski misijonar 
med Indijanci v Ameriki.

Kraj se prvič omenja leta 1163 kot sedež pražupnije in leta 1351 kot trg. 
Hitrejši razvoj je Trebnje doživelo zlasti po dograditvi avtoceste Ljublja-
na–Zagreb ter postalo pomembnejše gospodarsko središče osrednjega 
dela Temeniške doline in hkrati sedež občine s precej razvito industrijo.

Skozi Trebnje poteka 15. poldnevnik, ki je ob vzhodnem vstopu v mesto 
obeležen z veliko tablo z uro s točnim srednjeevropskim časom ter s ka-
mnitim obeležjem na Vrhtrebnjem. Značilno podobo kraju daje pozno-
gotska triladijska župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja iz leta 1443. 
Ob cerkvi je spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni, na cerkve-
nem dvorišču pa Baragov kip, delo Franceta Goršeta iz leta 1978. Od 
leta 2012 pa v neposredni bližini cerkve pozdravlja potnike, ki prihajajo 
v mesto, spomenik ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, rojaka in 
velikega Slovenca, delo akademskega kiparja Mirsada Begića.

Izven Slovenije je Trebnje postalo znano s Taborom likovnih samora-
stnikov, ki že od leta 1968 prireja številne razstave in vsakoletna delovna 
srečanja umetnikov. Več kot 1200 samorastniškim umetniškim delom, 
ki so nastala na teh taborih, nudi zavetje Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje, ki je edina zbirka naivne umetnosti v Sloveniji in ena po-
membnejših v svetu.

Trebnje je danes medobčinsko središče z bogatim kulturnim življenjem 
in cvetočim gospodarstvom.
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Pogled na mesto Trebnje z vzhodne strani
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KLEKLJARSKA  
SKUPINA ŽNURCE
Kulturno društvo Trebnje, katerega sekcija je tudi Klekljarska skupina 
Žnurce, je bilo ustanovljeno leta 1995 z namenom organizacije in spod-
bujanja kulturnih in športnih dejavnosti v občini in širše. Društvo organi-
zira različne kulturne prireditve, koncerte, razstave in predavanja, med 
katerimi najbolj izstopa vsakoletno praznovanje Baragovih dni. Občina 
Trebnje je 29. junij, rojstni dan Baraga, z odlokom leta 1995 razglasila za 
spominski dan trebanjske občine in tako zadnji vikend v juniju v orga-
nizaciji KD Trebnje potekajo dogodki v spomin rojaku Frideriku Baragu.

V preteklem obdobju so uspešno organizirali tudi dva znanstvena sim-
pozija, in sicer o škofu F. I. Baragu in nadškofu dr. Alojziju Šuštarju. Leta 
1998 so izdali publikacijo Baragov zbornik – zbornik Občine Trebnje v 
dveh delih, leta 2017 pa je izšel še Šuštarjev zbornik. Ob posameznih 
razstavah so izdali več katalogov. Veliko se posvečajo tudi organizaciji 
gostujočih razstav drugih inštitucij in društev v Trebnjem ter organizira-
jo predavanja raznih strokovnjakov. Zelo odmevna in dobro obiskana 
je bila prireditev Iz družinske skrinje, v okviru katere se je v desetih letih 
predstavila cela vrsta domačih in gostujočih družin. Tradicionalni sta že 
več kot 25 let tudi vsakoletni Božični koncert in prireditev Materinski 
dan. Na področju športne dejavnosti vsako leto organizirajo rekreacijski 
in spominski pohod po Baragovi poti. 

V sklopu Kulturnega društva delujejo tri sekcije, pevska skupina So-
reline, mladinska gledališka skupina Kresničke in Klekljarska skupina 
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Žnurce. Finančna sredstva za delovanje društvo pridobiva predvsem na 
razpisih Občine Trebnje ter preko sponzorstev, hkrati pa člani v delo vla-
gajo veliko prostovoljnih ur dela in tudi lastnih sredstev. 

Klekljarska skupina Žnurce, ki ima 16 članic, deluje že šesto leto. Članice 
se družijo in skupaj klekljajo enkrat tedensko in takrat tudi vneto 
snujejo načrte za nove projekte. V raznoliki skupini svoje znanje redno 
izpopolnjujejo na različnih klekljarskih delavnicah in tečajih (šolanje v 
Idriji, tečaj risanja avtorske čipke, tečaj izdelovanja lovilcev sanj z vpeto 
čipko, tečaj vstavljanja čipke v smolo). Svoje izdelke rade pokažejo na 
različnih razstavah in prireditvah po celi Sloveniji, redno se družijo z lo-
kalnimi društvi ter s tem pripomorejo k popestritvi kulturnega življenja 
v Trebnjem. 

Njihove izdelke ljudje radi uporabijo kot prestižna darila. V svoji lasti 
imajo kar nekaj avtorskih papircev, med drugim tudi motiv leva iz tre-
banjskega grba. Poleg klekljanja se zelo rade družijo, zato skupaj obi-
skujejo klekljarske dogodke v Sloveniji in tujini (Idrija, Žiri, Gradišče – 
Italija, Lepoglava in Pag – Hrvaška). Veselje do klekljanja in druženja jih 
je pripeljalo tudi do organizacije sedaj že tradicionalnega dogodka Le-
sena čipka pod kozolci, katerega namen je povezovanje mladih in starih, 
druženje med društvi tudi izven meja občine Trebnje ter spodbujanje 
zanimanja za kulturno dediščino. 

Njihov nedavni in do sedaj najbolj odmeven ter obsežen pa je projekt 
Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja, katerega predsta-
vitvi so namenjene strani pričujočega zbornika.
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Klekljarska skupina Žnurce ob otvoritvi glavne razstave Baragovo življenje, 

vpeto v čipko januarja 2019
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PO BARAGOVI POTI

Z uvodnim dogodkom Po Baragovi poti smo 29. septembra 2018 v 
sklopu projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja prvič stopili na Ba-
ragovo pot spominov. V Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje smo 
za obiskovalce pripravili potopisno predavanje z odprtjem razstave slik 
in replik predmetov iz stiškega Muzeja krščanstva na Slovenskem. Na 
dogodku smo predstavili tudi več kot 200 let star predmet, križec, ki ga 
je nekoč imel pri sebi Baraga in ki je pot do nas in našega dogodka našel 
povsem naključno, saj je predmet v lasti domačinke Jože Grmovšek in 
do takrat ni bil predstavljen javnosti. 

Friderik Irenej Baraga, najpomembnejši slovenski misijonar v prvi polo-
vici 19. stoletja, se je poslovil od ljubljene Anice Dolinar, se odpovedal 
upravljanju gradu v Trebnjem in se podal na dolgo pot v Severno Ameri-
ko, kjer je – v spomin na njegovo delo z indijanskimi plemeni – po njem 
poimenovano celotno okrožje v ameriški zvezni državi Michigan, ob 
znamenitem Michiganskem jezeru … To in mnogo več so v potopisnem 
predavanju o Baragovi deželi in ob odlomkih filma o Baragu animator-
jev Oratorija Trebnje, z nami delili duhovnik Sašo Kovač, Veronika Gab-
rijel, Matej Opara in Tomaž Kukenberger, ki so Baragovo deželo obiskali. 
Skozi pozno popoldne nas je v večer ob nastopih solistk Glasbene šole 
Trebnje Hane Kanc, Teje Gričar in Eve Marije Candellari ter ob klavirski 
spremljavi profesorice Barbare Lotrič vodil Luka Bregar.
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Križec, ki ga je pred skoraj dvema stoletjema Baraga kot poroč-

no darilo podaril siroti, živeči pri njegovi starejši sestri Amaliji, 

kot del razstave slik in replik predmetov Po Baragovi poti

Obiskovalci so si po dogodku z zanimanjem ogledali tudi razstavo replik 
predmetov, slik in panojev z vsebinami o Baragu iz Muzeja krščanstva 
na Slovenskem, ki jo je pripravil in uredil Brane Praznik, ljubiteljski sli-
kar, pisatelj, igralec in vsesplošni kulturnik. Ob tej priložnosti so lahko 
gostje občudovali tudi križec, ki ga je pred skoraj dvema stoletjema 
(okoli leta 1866) Baraga kot poročno darilo podaril siroti, ki je živela pri 
njegovi starejši sestri Amaliji.

Z dogodkom smo se v letu 2018 pridružili zaznamovanju 150. obletnice 
smrti rojaka, katerega življenje predstavlja temelj kulturnega turizma 
mesta v objemu Temenice.
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 Replike predmetov z razstave slik in replik predmetov Po Bara-

govi poti 

 Potopisno predavanje Po Baragovi poti v izvedbi duhovnika 

Saše Kovača, Veronike Gabrijel, Mateja Opara in Tomaža Ku-

kenbergerja
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 Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo potopisnemu preda-

vanju Po Baragovi poti 

 Panoji na razstavi Po Baragovi poti 



21

TREBNJE DOBILO  
SVOJO SLADICO,  
BARAGOVO REZINO
Na dan, ko Slovenija zaznamuje rojstvo slovenskega knjižnega jezika, 
31. oktobra 2018, smo v Trebnjem v dvorani STIK javnosti prvič uradno 
predstavili prvo trebanjsko slaščico, Baragovo rezino.

Dogodek, ki smo ga poimenovali Sladke skrivnosti, so odprli člani Ob-
činskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete, ki so Tre-
banjce in druge udeležence privabili, da so se dogodka udeležili v lepem 
številu. Prvi del večera je minil v prijetnem vzdušju obujanja spominov 
na bogato tradicijo osrednje turistične prireditve v občini Trebnje in raz-
pravi o tem, kaj bomo v ‚trebanjski koš‘ položili v prihodnje.  

V prihodnje bomo v ‚trebanjski koš‘ zagotovo dodali tudi Baragovo rezi-
no (BA-ČI). Slaščico, ki sta jo na odru simbolično predstavila in kot prva 
poskusila župan Občine Trebnje  Alojzij Kastelic in vodja Klekljarske 
skupine Žnurce Marija Prosenik, smo poimenovali po našem rojaku Fri-
deriku Ireneju Baragu ter projektu Baraga in čipka kot niti sodelovanja, 
katerega akronim se glasi BA-ČI. 

»V slaščici se prepletata tradiciji, ki ju ločuje ocean.  Namenili smo ji 
maline, ki so jih Baragu ljubi Indijanci nabirali že dolgo pred prihodom 
Evropejcev – ter slast grozdja, katerega trta daje Baragu rodnim 
dolenjskim gričem prepoznavnost, delo in veselje. V Baragovo rezino 
smo dodali rozine – kot presenečenja, ki so Baraga prepričala, da je na 
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Logotip Baragove rezine

pravi poti ob spajanju omenjenih tradicij, ter čokoladni mousse, kot tis-
to nekaj več, ki spodbudi ponos ob imenu znamenitega rojaka zaradi 
njegovih del in slovesa – predvsem ‚čez lužo‘, kjer imajo ob Michigan-
skem jezeru celotno okrožje Baraga, Baragovo deželo in bolnišnico.

Osnova slaščice je nenavadno zanimiva – čokoladni biskvit kot osnova 
na temni podlagi je podoba črnega talarja, ki si ga je oblekel Friderik Ba-
raga, ko je stopil na pot bogoslovja. Obarvali smo jo rdeče – v barvi og-
rinjala, ki si ga je nadel kot škof, ter dodali ščepec edinstvenosti sladke 
čipke (duh blaženosti), ki krasi končno podobo Baragove rezine.« (Luka 
Bregar) Izbrani izvajalec in razvijalec rezine je Hotel Opara iz Trebnjega, 
pri njih pa je sladica na voljo skozi celo leto.

Za prefinjene glasbene okuse je tudi na tem dogodku poskrbela Glas-
bena šola Trebnje  s profesoricama  Špelo Lampret  na flavti in  Saro 
Zajc na kitari, za čudovito spremno razstavo čipk pa Klekljarska skupina 
Žnurce.

Po zaslugi vseh sodelujočih je bil dogodek dobro obiskan, prijeten in 
odmeven, s čimer smo Baragovi rezini pripravili dobro popotnico za 
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njen nadaljnji obstoj. Ponosni smo, da pri nas živijo ljudje, ki se dan za 
dnem nesebično trudijo za krepitev ponosa na našo tradicijo in dedišči-
no in vzpodbujajo tako zanimanje za raziskovanje zgodovine kot tudi za 
iskanje novih ustvarjalnih idej. S tem neskončno bogatijo našo lokalno 
skupnost. 

 

Predstavitev Baragove rezine javnosti na dogodku  
31. oktobra 2018, ko je še ni krasila končna čipka
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 Končna podoba rezine s čipko na glinenem krožniku, izde-

lanem za namen predstavitve rezine. K Baragovi rezini se po 

strokovnem mnenju gostinskega osebja odlično prileže skodelica 

kave ali kozarček rumenega muškata.

 Slastna notranjost Baragove rezine
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 Polna dvorana obiskovalcev dogodka Sladke skrivnosti

 Tudi mladi prostovoljci so nam pomagali pri pripravi dekoracije 

in razstave čipk na dogodku Sladke skrivnosti ob predstavitvi Ba-

ragove rezine
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MISIJONARJEVI  
OBRISI
V dogodku z imenom Misijonarjevi obrisi smo združili kar dve po-
membni aktivnosti projekta, in sicer smo 16. novembra 2018 v Knji-
žnici Pavla Golie Trebnje najprej prisluhnili strokovnemu predavanju s 
spremljajočo razstavo Baraga in knjige in nato uradno otvorili literarni 
natečaj z naslovom Zgodbe o dobrih ljudeh. 

Izjemen poznavalec Baragovega življenja in dela Marko Kapus nam je 
povedal nekaj o pomenu znamenitega misijonarja Ireneja Friderika 
Baraga in z njim povezanih simbolov, podrobneje pa nam je predstavil 
ozadje prepoznavnega logotipa znamenitega rojaka. Gre za podobo v 
rdeče-črno-beli barvi, ki so ga oblikovali na podlagi strokovno uteme-
ljenih virov in ponazarja spoštovanega moža, ki je zapustil pomembno 
pisno gradivo (ovratnik svečane obleke je upodobljen kot pero, konica 
ponazarja lok do črke A v zapisu BARAGA). Baragov logotip  je v uporabi 
že vse od leta 1992. Na dani večer smo si lahko v knjižnici ogledali tudi 
knjige, katerih avtor je sam Friderik Irenej Baraga, in številna tiskana 
gradiva, ki so jih o njem napisali drugi avtorji. 

Knjižno noto smo nadaljevali, ko je priljubljena pisateljica Milena 
Miklavčič na dogodku tudi uradno naznanila začetek literarnega nate-
čaja Zgodbe o dobrih ljudeh, o katerem izveste več v enem izmed nas-
lednjih poglavij.
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Prepoznavna podoba Baraga v rdeče-črno-beli barvi
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 Strokovno predavanje Marka Kapusa v Knjižnici Pavla Golie Trebnje

 Baragove knjige in knjige in druge publikacije o njem oz. o Baragovi 

pohodni poti 
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Klekljana Baragova podoba
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GLAVNA RAZSTAVA 
BARAGOVO 
ŽIVLJENJE, VPETO  
V ČIPKO
Glavna aktivnost projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja je bilo 
vsekakor klekljanje številnih »Baragovih« čipk. Članice Klekljarske sku-
pine Žnurce so pripravi glavne razstave projekta z naslovom Baragovo 
življenje, vpeto v čipko namenile preko dva tisoč ur dela, kamor je všteto 
tako klekljanje preko 500 čipk, ki so sedaj del le-te, kot tudi drugo teh-
nično in organizacijsko delo za pripravo in postavitev edinstvene raz-
stave.

Ko se je Žnurcam porodila ideja o klekljarski razstavi, so si hkrati zas-
tavile drzen in plemenit cilj: skozi čipko, ki je tako bogat del slovenske 
kulturne dediščine, da jo je Unesco uvrstil na seznam nesnovne kultur-
ne dediščine človeštva, so želele pripovedovati zgodbe o življenju in 
delu znanega slovenskega misijonarja Friderika Ireneja Baraga. Čeprav 
čipka v Trebnjem nima dolge tradicije, so želele Žnurce le-to začeti s 
svojevrstnim načinom klekljanja, predvsem pa s svojevrstno vsebino. 
Razstava uprizarja Friderika Ireneja Baraga in njegovo pot iz rodnega 
Trebnjega oziroma Male vasi pri Dobrniču do ZDA (Michigana in Marqu-
ette), kjer je misijonaril med Indijanci. 

V Baragovi galeriji v Trebnjem je tako 19. januarja 2019 vrata prvič od-
prla klekljarska razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko. Odprtje do-
godka z več kot 500 klekljanimi izdelki in s številnimi drugimi predmeti 
iz njegovega časa ali narejenimi v čast znamenitega misijonarja Fride-
rika Baraga, je pozdravilo več kot 300 ljubiteljev čipke in Baraga iz vse 
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Slovenije na čelu z upokojenim ljubljanskim  nadškofom msgr. mag. 
Alojzom Uranom. Uradno pa so razstavo odprli vodja Klekljarske sku-
pine Žnurce  Marija Prosenik, župan Občine Trebnje  Alojzij Kastelic  in 
direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem mag.  Nataša Polajnar 
Frelih. 

V okviru dogodka ob 151. obletnici Baragove smrti je nadškof msgr. 
mag. Alojz Uran v župnijski cerkvi v Trebnjem daroval slavnostno mašo, 
v bližnjem kulturnem domu pa so igralci, pevci in glasbeniki osvetlili 
drobce Baragovega življenja. V kulturnem programu so sodelovali: sku-
pina P.L.i.N, dramski igralec Marko Plantan, tenorist Diego Barrios Ross, 
oktet Lipa in Glasbena šola Trebnje. Odrska uprizoritev je obsegala tre-
nutke iz Baragovega življenja, ko je kandidat za svetnika morebitno lju-
bezen in lastništvo trebanjskega gradu opustil ter se podal na nevarno 
pot v Severno Ameriko, kjer je pustil tako pomembne sadove svojega 
dela.

Razstava je bila v Trebnjem na ogled od 19. januarja do 20. februarja, 
ves čas trajanja pa so članice Žnurc po predhodni najavi nudile prosto-
voljno vodenje. Skozi ogled so obiskovalci izvedeli vse o življenju in de-
lovanju slovitega misijonarja in lokalni društveni dejavnosti klekljanja. 
Razstavo je spremljal tudi zvočni posnetek, iz katerega so obiskovalci 
Barago spoznali iz prve roke, dodatno pa so lahko občudovali tudi moj-
strstvo klekljanja in se v njem, če so želeli, celo preizkusili. 

Uprizoritev Baragovega življenja, vpetega v čipko, ki  je doživela velik 
uspeh, saj jo je v mesecu dni obiskalo preko 1000 obiskovalcev, med 
katerimi so bili tako posamezniki, skupine, društva kot tudi osnovnošol-
ska mladina, je neprekosljiva iz vidika, da na edinstven način združuje 
estetiko čipke in življenjski moto Baraga »Le eno je potrebno«. O nje-
nem uspehu priča tudi dejstvo, da smo bili z razstavo vabljeni v goste 
tudi v tujino. Po zaključku projekta je predvideno gostovanje razstave 
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po Sloveniji in preko njenih meja, njeno postavitev pa si bomo lahko 
večkrat ogledali tudi v domačem Trebnjem. 

Razstava poleg preko 500 klekljanih izdelkov obsega še različna ročna, 
glinena, šiviljska in slikarska dela, risbe in fotografski material ter lesene 
komponente, kot so na primer indijanski šotor, večja maketa Barago-
ve cerkve, kakršne je postavljal v svojih misijonih, krplje, smerokaz in 
dvojni akvarij, ki simbolizira morje. Postavitev razstave se ob gostovanju 
prilagodi na prostorske in tehnične zmogljivosti lokacije gostovanja.

Motiv z razstave ponazarja cvetoč travnik v juniju, ko se je rodil Baraga
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Motiv cvetoče dolenjske pokrajine z glavne razstave z vrtičkom in drevesom, ki ju sestavlja 

veliko drobnih klekljanih elementov
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Uokvirjen klekljan šopek kot del glavne razstave
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Baraga se je rodil 28. ali 29. 6. 1797 na gradiču Mala vas pri Dobrniču, kjer 

je družina živela, preden je Friderikov podjetni oče Janez Nepomuk Baraga 

konec 18. stoletja kupil trebanjski grad. Na fotografiji slika Baragove domači-

je avtorja Zdravka Črva, ki je nastala v sklopu projekta.

Starša sta bila globoko verna in spoštljiva. Otroke sta vzgajala strogo, pa 

vendar navajala k milosrčnosti. Mama jih je vedno jemala s seboj, ko je 

obiskovala bolnike in reveže, za katere je večkrat spekla kruh. Na fotografiji 

utrinki z razstave, v kotu mentrga oziroma miza za gnetenje testa. 
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Krščen je bil 29. 6. 1797 v dobrniški cerkvi na ime Friderik Irenej Baraga. 

Fotografija krstnega kamna je nastala za namen postavitve razstave.
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Družina se je konec 18. stoletja preselila v trebanjski grad. Na fotografiji 

primerjava gradu v Baragovem času in danes. Poleg je klekljan zlatorumeni 

rimski lev, ki je sestavni del grba Občine Trebnje. Kamniti rimski lev, ki je bil 

najden ob izkopavanjih v Trebnjem, danes stoji na vrhu stopnišča pri gradu.
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 Kljub odlično zaključenemu pravnemu študiju in možnosti za lepo življenje 

se je Baraga odločil za duhovniški poklic. Na fotografiji mašni plašč s klekljanimi 

elementi, ki je bil v celoti izdelan v sklopu projekta.

 Baraga se je za misijone odločil, kljub temu da je silno spoštoval domovino. 

»Čeprav me poklic, s katerim me je Gospod v svojem usmiljenju oblagodaril, 

pelje na drugo zemeljsko poloblo, ne bo minil prav noben dan mojega življenja, 

da se ne bi v duhu mudil med svojimi ljubljenimi rojaki,« je zapisal v pismu sestri 

Amaliji. Na fotografiji detajl iz mašnega plašča, ki je bil izdelan v sklopu projekta.



40

 Konec leta 1830 je Baraga ves december prebil na plovbi v Ameriko. V janu-

arju 1831 se je že predstavil škofu Eduardu Fenwicku in želel, da ga pošlje med 

Indijance. Na fotografiji detajl iz dvojnega akvarija, ki je na glavni razstavi simbo-

liziral morje.

 Plavajoče ladje – detajl iz akvarija na glavni razstavi
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Baraga je Indijancem prinašal vero, gradil lesene cerkve, šole, domove, jih učil 

poljedelstva in omike. Na fotografiji indijanski šotor s klekljanim soncem (kot 

simbolom upanja in vere) in orlom (pri severnoameriških Indijancih je orel simbol 

moči in modrosti poglavarjev). V ozadju indijanska vas – motiv z glavne razstave.
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 Razstavo krasi tudi indijanska vas iz preko 100 klekljanih štorov. Baraga se 

je med drugim trudil, da bi Indijance odvadil pitja alkohola. Trgovci s krznom 

so jih načrtno opijanjali, da bi jim poceni izmaknili dragoceno kožuhovino. Na 

fotografiji nad šotori slika indijanske vasi s cerkvijo avtorja Braneta Praznika. 

 Lesena cerkev, kakršne je Baraga postavljal v Arbre Crocheu, ob obali Mi-

chiganskega jezera in v vaseh ob Gornjem jezeru – motiv z glavne razstave.
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Eden od  klekljanih šotorov – detajl z razstave
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Del razstave so tudi indijanske deklice
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 Baraga je leta 1853 postal škof. Sedež njegove škofije je bil najprej v kraju Sault 

St. Marie med Gornjim in Michiganskim jezerom, pozneje pa ga je prenesel v 

Marquette, kjer je tudi umrl. Na fotografiji klekljan Baragov škofovski grb. V loku 

nad grbom je zapisal geslo: UNUM EST NECESSARIUM – Le eno je potrebno.

 Na fotografiji klekljana podoba Baraga z njegovimi varovanci, Indijanci z raz-

stave (klekljano po fotografiji kipa)
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Podoba škofa Baraga v pesku, ki je del razstave, avtorja Janeza Prosena
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Na fotografiji slika Baraga, ki je del razstave, avtorice Nataše Zaletelj

Čeprav je zunanjost Baragove galerije že rahlo načel zob časa, so članice 

Klekljarske skupine Žnurce z okrasitvijo poskrbele, da je tudi zunanja podo-

ba galerije mimoidoče opozarjala na enomesečno razstavo.
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Odrska uprizoritev ob otvoritvi razstave v Trebnjem: škof Baraga 

(Marko Plantan) v družbi Indijanca (Aljaža Mlakarja)
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Uradno so glavno razstavo v Trebnjem januarja 2019 odprli (od 

leve proti desni): Marija Prosenik, vodja Klekljarske skupine 

Žnurce, mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica Muzeja krščanstva 

na Slovenskem in Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje.
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IZBOR GLAVNIH ČIPK 
IN PREDSTAVITEV 
NJIHOVE SIMBOLIKE
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Klekljan levček v razstavi Baragovo življenje, vpeto v čipko je 

povezan s trebanjskim gradom, kjer je v mladosti živel Baraga 
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Baraga je imel obširno izobrazbo, pa se nikoli ni ponašal z njo. Njegove pridi-

ge so bile kratke in preproste, kakor so bili preprosti tudi poslušalci. Ljudje so 

mu prisluhnili in ga vzljubili. Na fotografiji klekljano sonce, ki simbolizira Božjo 

dobroto, ljubezen in usmiljenje, o katerih je v svojih pridigah govoril Baraga.
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Na fotografiji klekljana ladja, ki simbolizira Baragovo dolgo 

potovanje v Severno Ameriko
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Zime v Severni Ameriki so dolge in ostre. V Baragovih pismih, ki jih je podpi-

soval s podpisom, kot je uprizorjen na zgornji fotografiji, in v zapisih ostalih 

poročevalcev večkrat naletimo na ekstremne dogodke z njegovih več sto 

km dolgih poti, ki jih je premagoval peš, na krpljah ali v lahkem indijanskem 

čolniču in katerih premagovanje je dostikrat terjalo nadčloveške napore, 

mnogokrat pa je bilo tudi ogroženo njegovo življenje. 
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Poleg pomanjkanja vsega se je Baraga moral soočiti še s skrajno sovražnim 

odnosom belcev do Indijancev, ki so jih načrtno zastrupljali z alkoholom, 

da so od njih lažje dobili zemljo, kože … Na fotografiji klekljan kelih, ki na 

eni strani upodablja osovraženi alkohol ter na drugi kelih kot posodo za 

vino, ki pri evharistični daritvi pomeni navzočnost Kristusove krvi.
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Klekljan Baragov škofovski grb
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Na fotografiji je klekljana okrašena pipa miru z dolgim, ravnim ustnikom, ki 

se je pri severnoameriških Indijancih uporabljala zlasti ob sklepanju miru.
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Na fotografiji je klekljan orel, ki pri severnoameriških Indijancih, med 

katerimi je Baraga misijonaril, ni le simbol moči in modrosti poglavar-

jev, ampak simbolizira tudi  njihovo duhovno povezanost z naravo.
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Klekljana indijanska deklica ponazarja Pocahontas. Baraga je namreč v enem 

svojih del zapisal še danes zelo priljubljeno zgodbo o Indijanki Pocahontas, 

ki je rešila življenje na smrt obsojenemu belcu Jamesu Smithu. Baraga ni 

prvi zapisal te zgodbe, je pa z njo prvi seznanil nemško govoreče Evropejce.
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Eden od klekljanih indijanskih šotorov na razstavi, ki vključuje tudi 

elemente iz narave 
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RAZSTAVA GLINA, 
BARAGA IN ČIPKA

V Domu starejših občanov Trebnje je bil 7. marec 2019 prav poseben 
dan. V Zeleni dvorani se je otroški smeh prepletal s pesmijo dedkov in 
babic. Razstavo Glina, Baraga in čipka smo v dom starejših umestili rav-
no z namenom sodelovanja in povezovanja različnih generacij. 

Razstava je nastala kot plod prijetnega sodelovanja skupine Žnurce z 
Ireno Blaznik in Andrejo Stankovič – edinstvenima oblikovalkama iz-
delkov iz gline, ki so se jim z unikatnimi predmeti pridružili predstav-
niki VDC Kranj – enota Škofja Loka ter sodelovanja z odlično rokodelko 
Cvetko Grbec in izjemno slikarko Natašo Zaletelj. Tudi pri tej razstavi je 
šlo, podobno kot pri glavni razstavi Baragovo življenje, vpeto v čipko, za 
prepletanje inovativnosti pri uprizarjanju dediščine misijonarja Frideri-
ka Baraga s pomočjo klekljarstva, le da smo tokrat dodali še mojstrstvo 
oblikovanja gline. Odprtje so popestrili otroci skupine Medvedki iz Vrtca 
Mavrica Trebnje pod vodstvom Brigite Borak in Mari Tomšič ter članice 
in člani Folklorne skupine Nasmeh.

Razstava je bila na ogled do 14. marca, kasneje pa so nekateri izdelki 
iz razstave postali del razstavnih eksponatov glavne razstave Baragovo 
življenje, vpeto v čipko.  
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 Skupni ples članic Folklorne skupine Nasmeh in otrok iz Vrt-

ca Mavrica Trebnje ob otvoritvi razstave Glina, Baraga in čipka

 Prešerni nasmehi članic Folklorne skupine Nasmeh ob otvo-

ritvi razstave Glina, Baraga in čipka
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Glineni šotori izdelovalke Irene Blaznik in čipka Klekljarske skupine Žnurce 

na razstavi Glina, Baraga in čipka
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 Glineni izdelki z detajli čipke izdelovalcev Irene Blaznik in 

VDC Kranj – enota Škofja Loka na razstavi Glina, Baraga in čipka

 Glineni izdelki z detajli čipke izdelovalcev VDC Kranj – enota 

Škofja Loka na razstavi Glina, Baraga in čipka
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 Pletarski izdelki izdelovalke Cvetke Grbec z glinenimi dodatki in 

klekljanim prtičkom na razstavi Glina, Baraga in čipka

 Še več glinenih izdelkov z vzorci čipke in pleten košek na razsta-

vi Glina, Baraga in čipka
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6917. maja 2019 je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic skupaj z mag. 
Natašo Polajnar Frelih, direktorico Muzeja krščanstva na Slovenskem, 
in Marijo Prosenik, vodjo Klekljarske skupine Žnurce, odprl klekljarsko 
razstavo v Stični, za glasbene utrinke pa je tudi tam poskrbela Glasbena 
šola Trebnje. Razstava je namreč po prvi postavitvi v Baragovi galeriji 
Trebnje v januarju 2019 odpotovala na gostovanje v Stično, kjer je bila 
na ogled do 16. junija 2019. 

V prostorih Muzeja krščanstva na Slovenskem, kjer tudi sicer hranijo 
največjo zbirko originalnih Baragovih knjižnih del, predmetov in kore-
spondenco ter knjižni fond slovenske izseljeniške verske literature iz 
ZDA, Kanade, Argentine in Avstralije, je razstava v svoji drugi postavitvi 
oživela na prav poseben in drugačen način. V muzeju namreč hranijo iz-
jemen Baragov arhiv, ki je poleg arhiva ameriške Baragove zveze (Bara-
ga Association) v Marquettu, najpopolnejši in edinstven v Evropi. Origi-
nalne Baragove knjige, korespondenco in nekaj osebnih predmetov je 
zbral in uredil salezijanski duhovnik Karel Ceglar (1912–1999), po rodu 
iz Stične, ki je po II. svetovni vojni živel v Kanadi. V vitrini je bil na ogled 
izbor originalnih Baragovih knjig ter nekaj aktualnih muzejskih prido-
bitev. Med njimi je bila zelo zanimiva pečnica (plošča iz žgane gline za 
oblaganje sten in tal) z reliefom škofa Baraga iz nekdanjega Plečnikove-
ga Baragovega semenišča za Bežigradom v Ljubljani (danes Festivalna 
dvorana). Okoli leta 1970, ko so preurejali stavbo in ob tem podirali peči 

GOSTOVANJE GLAVNE 
RAZSTAVE V STIČNI, 
DOLENJSKIH TOPLICAH 
IN ŽUŽEMBERKU



zaradi napeljave centralnega ogrevanja, jo je pred uničenjem rešil Mar-
ko Raztresen, ki je takrat kot študent živel v tej stavbi.

Šele nekaj mesecev kasneje, natančneje 10. oktobra 2019, je razstava 
ponovno oživela v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice, 
kjer je gostovala do 15. oktobra, kmalu zatem pa se je preselila še v 
Žužemberk, v Dvorano nekdanje Iskre GT 26, kjer je bila na ogled med 
24. in 27. oktobrom 2019. V obeh krajih so nas gostitelji presenetili s 
svojo gostoljubnostjo in pripravljenostjo pomagati, zato je bilo lepo 
videti, da je bila razstava tudi tam lepo obiskana.

Čeprav zaradi številčnosti razstavnih eksponatov selitev razstave 
predstavlja precejšen logistični zalogaj, je za nas posebej pomembno 
dejstvo, da ob vsaki ponovni postavitvi razstava oživi na nov in druga-
čen način in jo je mogoče prilagoditi vsakemu prostoru, tako da se z 
njim zlije in prevzame njegovo dušo. Ravno iz tega razloga se veselimo 
novih gostovanj tudi v prihodnje.
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Promocijski plakat razstave, ki je nastal ob gostovanju glavne 

razstave v Stični 
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Otvoritev gostujoče glavne razstave Baragovo življenje, vpeto v 

čipko v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, maja 2019

Župan Občine Žužemberk Jože Papež in vodja Klekljarske skupine Žnurce 

Marija Prosenik ob otvoritvi glavne razstave Baragovo življenje, vpeto v 

čipko v Dvorani nekdanje Iskre GT v Žužemberku, oktobra 2019 
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Otvoritev gostujoče glavne razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko v Muzeju 

krščanstva na Slovenskem v Stični, maja 2019

Gostujoča razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko v Stični – na 

fotografiji panjska končnica s portretom F. I. Barage iz leta 1899
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Župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk, Klekljarska skupina Žnurce in 

nastopajoči ob otvoriti gostujoče glavne razstave Baragovo življenje, vpeto 

v čipko v Dolenjskih Toplicah, oktobra 2019 
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LITERARNI NATEČAJ 
IN ZBORNIK ZGODBE 
O DOBRIH LJUDEH
V sodelovanju s pisateljico Mileno Miklavčič smo v sklopu projekta iz-
vedli literarni natečaj z naslovom Zgodbe o dobrih ljudeh. Na literarni 
natečaj, ki smo ga razglasili na dogodku Misijonarjevi obrisi 16. novem-
bra 2018 in je trajal vse do 30. aprila 2019, se je odzvalo izredno veliko 
število piscev, rezultat natečaja pa je zbornik literarnih prispevkov na 
preko 250 straneh. Zbornik je, tako kot projekt BA-ČI, posvečen spomi-
nu na življenje in delo velikega misijonarja Friderika Ireneja Baraga, z 
izdajo le-tega pa smo spominu na velikega trebanjskega rojaka dodali 
poseben pečat, ki bo z zbranimi literarnimi deli večen.

Rodilo se je več kot osemdeset zgodb in nekaj pesmi o dobrih ljudeh, ki 
so se na svoj način in ob svojem času dokazali in izkazali. Mnogokrat gre 
za povsem običajne ljudi, med drugim tudi za občane občine Trebnje, ki 
so naredili največ, kar je bilo v danem času ali situaciji mogoče. Pričujoči 
zapisi so tako spomin na posameznike, so pa tudi izziv vsem nam, da je 
priložnost za dobro možna v čisto navadnem vsakdanu pa tudi v še tako 
izjemno težkih situacijah.

Literarni večer z razglasitvijo rezultatov natečaja, ki sta ga  otvorila te-
norist Nik Vidmar ob klavirski spremljavi profesorice Barbare Lotrič  iz 
Glasbene šole Trebnje, je potekal 28. junija 2019 v sklopu praznovanja 
Baragovih spominskih dni v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Uvodne bese-
de je množici obiskovalcev namenila direktorica knjižnice Tanja Cuder, 



zbrane pa sta v nadaljevanju pozdravili tudi Marija Prosenik, vodja Klek-
ljarske skupine Žnurce, in pisateljica  Milena Miklavčič, ki je izpostavi-
la, kako pomemben je posluh lokalne skupnosti za uspešno izvedbo 
takšnih projektov, ki ga je Občina Trebnje v tem oziru zares pokazala v 
največji možni meri. Župana Alojzija Kastelica je posebej navdušil visok 
odziv tako na natečaj kot tudi na dogodek sam. Med drugim je dejal, da 
ga veseli, da je dobrota še vedno zelo prisotna med nami in se ne išče 
le slabih stvari. 

Po besedah Milene Miklavčič in Ivanke Višček, ki sta opravili delo stro-
kovne komisije in izbrali nagrajena dela in tista, ki so prejela posebna 
priznanja – takšnih je bilo kar sedem – je bilo njuno delo izredno tež-
ko, saj so bili vsi prispevki kvalitetni in so zares odločale le nianse. Prvo 
nagrado je tako prejel Albin Lenar, ki je svojo ganljivo pesem z naslo-
vom Zakojca na dogodku tudi prebral in s tem orosil marsikatero oko. 
Druga nagrada je šla v roke mladega Matjaža Rebolja iz Osnovne šole 
Trebnje za zgodbo Vsak človek je svoja zgodba, v kateri je pisal o trebanj-
skem duhovniku Slavku Kimovcu, tretja nagrada pa Martini Podričnik 
za zgodbo Štefka. Posebna priznanja so prejeli: Stojan Knez za zgodbo 
Pihica, Franjo Frančič za zgodbo Slovo, Gregor Slana za zgodbo Maketa, 
Anica Perme za zgodbo Prijateljev Muri, Dragica Čuk Novak za zgodbo 
Podstrešje, Majda Pajer za zgodbo Mrzla krušna peč in Andreja Kladnik 
za zgodbo Razglednica. 

V nadaljevanju so objavljene zmagovalna pesem in drugo- ter tretje- 
nagrajena zgodba, celoten zbornik pa je za branje dosegljiv v vseh več-
jih knjižnicah širom Slovenije. Na voljo je tudi v spletni obliki na spletni 
strani Občine Trebnje, pod zavihkom Projekti in investicije in podzavih-
kom projekta Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja.
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ZAKOJCA

Na pragu življenja je sreča
prinesla mi starca na pot.
Človeka z obrobja obstoja,
nihče mu ni rekel „gospod“.

Dve kozi in leha krompirja,
mogoče kak kajzerjev groš?
Sosedstvo brez spletk in špetirja
in leskove vitre za koš.

Nikogar ni v srcu preziral.
Nikogar koval na oltar.
Nikomur v življenje ni vdiral.
Nikogar ni puščal vnemar.

Le deček sem bil kratkohlačen,
iskalec življenjskih poti ...
Cel svet je dandanes drugačen,
ta starec pa v meni živi.

Albin Lenar, prva nagrada literarnega natečaja Zgodbe o dobrih ljudeh
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Albin Lenar na literarnem večeru ob branju zmagovalne pesmi 

iz zbornika v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Levo ob njem stoji 

pisateljica Milena Miklavčič in desno za njim tretje nagrajena 

Martina Podričnik.



VSAK ČLOVEK JE SVOJA ZGODBA

Ko gospod Slavko govori o sebi, se spomni na svoje rodne kraje. Njegovi 
starši so bili doma na Gorenjskem. Oba, tako oče in mati, sta bila doma 
v Vodicah nad Ljubljano. Mati je bila navadna delavka v tekstilni tovarni, 
oče pa pečar. Gospod Slavko pravi, da so ljudje njegovi mami rekli: »Ali 
si srečna, ker te nikoli ne zebe?« Res je bila dvakrat srečna: imela je delo 
in družino. 

Mama je Slavka kot otroka učila: »Rad imej Boga in vsakega človeka!« 
Njegov oče pa je rad dodal: »Bodi dober in pošten v življenju!« 

Po končani osnovni šoli je Slavko vzljubil elektriko; ker je močna in se 
ne vidi, zato se je vpisal na srednjo elektro šolo v Ljubljani, kjer je bil 
povprečen dijak. Pri dveh predmetih pa je z znanjem izstopal; to sta bila 
angleščina, kjer je izstopal na »dol« in matematika, ki pa ga je vedno po-
sebej veselila in je bil zelo uspešen. V Iskrinem servisu v Ljubljani se je 
naučil v dveh letih  popravljati vse elektro aparate tistega časa. Kakšno 
veselje in ponos je doživljal ob tem! Ali se da popravljati tudi človeka 
in svet? 

Vojaški rok je služil v Makedoniji. Povsod je bila sama elektronika – na 
njegovo veliko veselje. In novo spoznanje za vse življenje: vrednote so 
najpomembnejše: za domovino, za mir, za srečo vsakega človeka. 

Njegova odločitev za duhovniški poklic ali pravilneje rečeno za služe-
nje Bogu in ljudem je bila logična posledica. Šest let je srkal spoznanja 
modrecev iz celotne človeške zgodovine. Njemu in sošolcem je bilo vse 
to darovano. Resnično, to je bila njegova prelomnica: spoznanje, da je 
vse v življenju velika podarjena skrivnost. 

Že vsako jutro je gospodu Slavku podarjeno. Ob 6. uri obhaja sveto 
mašo ali prihajajo otroci k verouku. Ob njih postaja mlajši. Otroci so mu 
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veliko podarili, nenehno se ob njih seznanja z novostmi, naučil se je 
uporabljati tudi instagram. Pravi, da je spet učenec. 

Do duhovnika so ljudje zahtevni. Imajo to pravico. Kot duhovni pastir 
jih mora peljati na višave radosti in jim pomaga sprejemati nižave brid-
kosti. In takoj se spomni modrega Preroka: »Kjer si sam hodil, tam lahko 
vodiš človeka.« 

Gospod Slavko pravi, da je v življenjskih okoliščinah najpomembnejša 
matematika. Ko je Bog ustvaril svet, se je ravnal po matematičnih ko-
ordinatah. Zato imajo starejši ljudje prav, ko pravijo, da ima vsaka stvar 
svoje mesto. Ali je pomembna tudi razdalja? Gospod uči nas fante že 
pred veroukom: »Bodi kavalir do deklet in jih spoštuj, kakor želiš, da one 
spoštujejo tebe.«

»Lepo je živeti!« pravi gospod Slavko.

»Prav je delati dobro. Kdor je do tebe dvakrat dober, mu povej – lahko 
tudi po francosko – ti si moj bonbon.«

To je zgodba o gospodu, ki ga imamo radi.

Matjaž Rebolj, 9. r. OŠ Trebnje, druga nagrada literarnega natečaja Zgod-
be o dobrih ljudeh
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Pisateljica Milena Miklavčič z zbornikom Zgodbe o dobrih ljudeh 

na literarnem večeru 
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ŠTEFKA

»Te ženske so zmešane,« sem si rekla, ko sem srečala Štefko, že tretjo 
žensko tistega dne, ki je v mrazu in vetru, ki je rezal do kosti, med 
gumijastimi škornji in do kolen segajočim krilom kazala gole noge. 

Po dobrem letu bivanja na vasi sem se tudi jaz klimatizirala, sprejela pa 
sem tudi nekatere nove življenjske zakonitosti ter vsaj skušala razumeti 
drugačnosti, ki so vsak dan treskale vame. 

Štefka! Kako sem jo imela rada! Brezzoba usta so se pogosto razvlekla v 
širok nasmeh in izvrgla dovtip, ki me je v času spoznavanja zgolj nasmejal, 
ko sem jo bolje spoznala, pa mi je sporočal tudi globlja sporočila. 

Po službi sem rada zavila v njen dom. Bil je skromen, celo nenavaden, 
toda v njem sem začutila neko neopisljivo toplino. 

Sedela sem na razmajanem stolu in srkala močno, črno, najboljšo kavo, ki 
mi je v nadaljevanju dne dajala dodatno energijo in delovni elan. Štefka je 
medtem brkljala po kuhinji in kdaj pa kdaj z leseno kuhalnico pomešala 
jed, ki je klokotala na štedilniku. Včasih se je obregnila ob sedemnajstle-
tnika, ki je sedel na tleh in »kupčal«, kar je izgledalo tako, da je v lesen koš 
zlagal ropotijo, ki si jo je izbral ta dan, polnega pa je izpraznil na tla in nalogo 
ponovil. Včasih si je med delom pretegnil noge do pipe, jo odprl in malo 
pošprical naokrog, po maminem robantenju pa je spet sedel in nadaljeval 
s svojim poslanstvom. Če je bil vključen pralni stroj, je rad pokukal tudi za 
priprta lesena vrata, ki so sicer s ključavnico varovala najpomembnejši, pa 
morda tudi edini stroj v hiši, in opazoval vrteči se boben. 

Oče je sedel na zaboju za drva in vlekel čik ter se le s težavo dvignil, 
ko je Štefka zanergala, da naj vendar naloži drva v štedilnik. Skrbno je 
spremljal najin pogovor in ga kdaj pa kdaj s kako besedo tudi dopolnil. 
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Govorili sva o vsakdanjih rečeh. Štefka je na primer privzdignila spran, a 
čist predpasnik in pod njim pokazala drugega, ki ga je umazala na njivi, 
ko je izkopavala krompir. Lepega imam za v kuhinji, mi je sporočala. 
»Saj veš, da ima tumast pavr tolsto rpico,« se je zakrohotala. Rada se je 
šalila na svoj račun. Pa tudi obtoževala in sramotila se je včasih. Takrat 
je njen Anza vidno užival in se z ženo globoko strinjal. V takih trenutkih 
sem poskušala blebetanje omiliti z luščenjem njenih svetlih strani in jih 
olepšati z vsem dobrim, kar jo je krasilo. 

Bila je mama dveh moških, ki sta odšla v mesto in si tam ustvarila dru-
žini. Hči Ankica, dojenčica, ji je po težkem porodu kmalu umrla, ostal 
pa ji je Marjan, zadnjerojeni otrok, ki je bil kljub puhasti bradi, ki mu jo 
je smel od časa do časa pobriti le bratranec, otrok v pravem pomenu 
besede. 

Živo se spominjam dne, ko me je obiskal. 

Rada kuham. Po končanem delu sem se rada sproščala tako, da sem 
navila radio na glas, kuhala ali pekla ter pela na glas. Naenkrat me je 
zmotil Milčijev: »Djjjj!« 

Stal je tik za mano. Z eno roko je nategoval že kar obrabljene naramni-
ce, na katere je imel obešene ohlapne hlače, z drugo pa mi je želel nekaj 
dopovedati, saj je menda doumel, da ga ne razumem. Spraševala sem, 
kaj želi, on pa mi je v svojem jeziku razlagal. Prepričana, da se je izgu-
bil, sem ga želela peljati domov, on pa se je uporno namenil po stopni-
cah navzgor. Presenečena sem najprej ugotovila, da ni pametno, da ne 
zaklepam vhodnih vrat, četudi je na vasi taka navada, kasneje pa sem 
postala kar malo huda. 

»Milči, gor pa ne smeš!« sem ukazala. 

Milči je začel še bolj nervozno brbljati, z desnico je segel pod hlače, iz 
ust pa mu je prilezla penasta slina. 

Postalo mi je vroče. 
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»Kaj naj storim?« sem se spraševala. 

Nekajkrat sem globoko vdihnila in se zavedla, da moram situacijo umi-
riti. 

Nežno sem se mu nasmehnila in ga prijela za roko. »Pridi, greva,« sem 
mu rekla. 

Začuda me je ubogal, sestopil s stopnic in se mi pustil voditi iz hiše. 
Nekaj korakov od hišnega praga naju je presenetila Štefka. 

»Oh, Milči, a tu si,« je pohitela k njemu in ga nežno objela. Zarošena de-
bela očala si je obrisala v predpasnik, jih nataknila nazaj in mu obupano 
dejala: »Zakaj si mi spet ušel?« 

Fant je nekaj odgovoril. Ne vem, ali ga je mama zares razumela, toda 
meni je takoj razložila, da je fant iskal Rožico, mojo predhodnico. Ona 
ga je vsakokrat nagradila s kako barvno reklamo ali čim podobnim. 
Sprejela sem navodilo, kako naj ravnam v bodoče, toda zgodba se ni 
nikoli več ponovila. 

Me je pa Štefka prosila za pomoč že čez nekaj dni. 

Milčija ni bilo nikjer. 

Iz goste megle je rahlo rosilo, veter pa je tulil, piskal in hreščal, da se 
skoraj nisva slišali. Namenili sva se vsaka v svojo smer. Tudi klicali sva 
ga, toda najbrž naju ni bilo moč slišati. 

Ko sva pretaknili že vse skrite kotičke, ki so obdajali dom, sva se ob po-
novnem srečanju le nemočno pogledali. Ne vem, zakaj sem se obrnila, 
pa sem ga zagledala. Kot kip je negibno stal pod lipo. K sebi je stiskal 
zamaščenega medvedka in buljil v prazno. 

»Milči,« sem zavriskala. 

Štefka je gledala, pa ga ni videla. 

»Kje?« je nejeverno vprašala. Doumela sem, da debela stekla njenih 
očal pač ne pomenijo prav dosti. Prijela sem jo za roko in jo vodila do 
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fanta, ki je, ko je začutil mamo, padel na njene prsi. Oba sta zaihtela, jaz 
pa sem se tiho umaknila. 

Štefka je tako skrbela za svojega fanta dneve in noči. Velikokrat je bilo 
hudo. Fant je bil trmast, kot so trmasti triletniki in kljub temu, da mu je 
narava podarila vse znake moškosti, ga ni naučila tako osnovnih stvari, 
kot je opravljanje potrebe na stranišču. Zato je mama svojega odraslega 
fanta previjala, umivala in pri tem prestajala neizmerne muke. Če je bilo 
le prehudo, ji je na pomoč priskočil Anza. Če ni bil pijan … 

Včasih je imela okrog ustnic zarisan rjav rob. Dolgo sem mislila, da se po 
zajtrku pač ni utegnila umiti, nekoč pa sem le ugotovila, da čika tobak. 
Tega še nikjer nisem videla. 

»Če je prehudo, se malo zadrogiram,« se je obsodila. 

»Oh, Štefka, ne vem, kako bi se iz takih muk uspela reševati jaz?!« 

Ponovno sem preverila, če svečka, ki sem jo prižgala, gori. Spoštljivo 
sem se pokrižala in odšla. Draga Štefka, počivaj v miru!

Martina Podričnik, tretja nagrada literarnega natečaja Zgodbe o dobrih 
ljudeh
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 Članica Klekljarske skupine Žnurce Pika Prosenik se je na 

literarnem večeru preizkusila tudi kot sovoditeljica

 Od leve proti desni: vodja Žnurc Marija Prosenik, župan Alojzij Kastelic, pi-

sateljica Milena Miklavčič in prejemniki posebnih priznanj Gregor Slana, Anica 

Perme, Dragica Čuk Novak, Majda Pajer, Stojan Knez ter Andreja Kladnik.
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MEDGENERACIJSKE 
KLEKLJARSKE 
DELAVNICE
Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanje in sodelova-
nje med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in medge-
neracijsko solidarnost v današnjih družbenih razmerah. Vse družbe po 
svetu se starajo in razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se 
spreminja na račun povečanega števila starejših. Tudi v Sloveniji pred-
stavljajo starejši največjo družbeno skupino. 

Medgeneracijsko povezovanje postaja v družbi, ki se stara, nuja, pome-
ni pa izmenjavo izkušenj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, 
ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter ohranjanje materi-
alne varnosti in dediščine. Medgeneracijsko povezovanje prinaša sodelu-
jočemu novo kvaliteto življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti 
v kraju, kjer živi, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje.1

Znanje starejših, med katere sodi tudi obrt klekljanja, je pomemben 
del človeškega in družbenega kapitala. Poleg tega je klekljanje že od 
nekdaj družabna obrt, saj so se tudi nekoč  klekljarice ob skupinskem 
klekljanju pogovarjale, pele, se družile ter druga drugo in otroke učile 
klekljanja.

V sklopu projekta smo tako v duhu Baragovega delovanja razvili pro-
gram medgeneracijskih klekljarskih delavnic, katerih namen izhaja iz 

1  Povzeto po članku Kralj, A.: Medgeneracijsko povezovanje.
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vodilnega gesla slovitega misijonarja »Le eno je potrebno«. Geslo im-
plicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in 
predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, to so 
bili v Baragovem času Indijanci, danes pa so to starejši, mladi, ženske ... 
Tako kot je Baraga Indijance učil poljedelstva, sadjarstva in drugih ve-
ščin, da bi se lažje preživljali, dandanes tudi čipka in izdelki iz čipke na 
trgu predstavljajo in odpirajo nove možnosti razvoja podjetniških idej 
in s tem ustvarjanja novih delovnih mest, lahko pa predstavljajo samo 
dodaten vir zaslužka. 

Čipka dandanes ni več nujno ročno izdelana, lahko je izdelana tudi 
računalniško ali lasersko. Obstajajo elektronske, modularne ali zračne 
čipke, lahko pa so plastične, kovinske, usnjene. Elemente čipk v svoje 
delo vpletajo arhitekti, računalničarji, slikarji itd. Vendar pa je kljub 
temu potreben vsaj osnoven vpogled v ročni nastanek tradicionalne 
čipke, zato je program medgeneracijskih klekljarskih delavnic prime-
ren za mlade, ki iščejo zaposlitev, saj predstavlja možnost spoznavanja 
nove dejavnosti in pridobitve novega znanja, ki jim lahko služi za ustvar-
janje novih zaposlitvenih ali podjetniških priložnosti, starejšim pa služi 
predvsem kot prostočasna in družabna dejavnost, čeprav tudi pri njih 
dejavnost ni izključena kot možnost vira dodatnega zaslužka, na primer 
s predhodno registracijo dopolnilne dejavnosti. 

Tekom projekta je bilo izvedenih deset brezplačnih medgeneracijskih 
klekljarskih delavnic, ki so bile oglaševane preko različnih spletnih stra-
ni, časopisov in na različnih dogodkih. Triurne delavnice so se izvajale 
širom občine Trebnje in po ena v Stični, Dolenjskih Toplicah in Žužem-
berku, izvajale pa so se v osnovnih šolah, v domu starejših občanov in 
na različnih lokacijah, ki tudi sicer pritegnejo večje število obiskovalcev. 
Vsakokrat je deset klekljaric skupine Žnurce svoje znanje predajalo raz-
ličnim udeležencem, v sklopu projekta pa se je zagotovilo tudi dovolj 
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pripomočkov (klekljev in bul) ter klekljarskega materiala, ki so bili brez-
plačno na voljo udeležencem.  

Skupno število udeležencev je iz predvidenih 50 naraslo na približno 
350, od tega jih je 20 postalo rednih udeležencev klekljarskih srečanj 
skupine Žnurce, 4 pa so se celo včlanili v njihovo društvo.

Tudi po zaključku projekta Žnurce ostajajo odprte za nove obiskovalce, 
ki jih zanima klekljanje in bi se le-tega radi naučili, zato jih lahko kadar-
koli kontaktirate na elektronski naslov znurce.trebnje@gmail.com.
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Del udeleženk medgeneracijske klekljarske delavnice v Baragovi galeriji, februarja 2019

Na medgeneracijski klekljarski delavnici v Stični, aprila 2019Dolenje Selce, maja 2019
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Baragova galerija, februarja 2019

V domu starejših občanov Trebnje po otvoritvi razstave Glina, Baraga in čipka, marca 2019

Veliki Gaber, aprila 2019
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Druženje in klekljanje na prostem, pred Jurjevo 

domačijo na Občinah, junija 2019 

Osnovna šola Trebnje, novembra 2019

Župan Občine Dolenjske Toplice Franc 

Vovk na delavnici v Dolenjskih Toplicah, 

oktobra 2019
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Župan Občine Žužemberk Jože Papež se preizkuša v klekljanju na 

delavnici v Žužemberku, oktobra 2019

Osnovna šola Trebnje, novembra 2019
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