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Povzetek:  

Pripravili smo nepozabno turistično ponudbo v majhnem kraju, Opatjem selu, v katerem deluje veliko 

turističnih društev,  pevskih zborov in gledaliških skupin, kraj pa je poznan po štirni, žbrinci in bičih.  O 

kraju se je pisalo že v 12. stoletju, zato ga zaznamujejo edinstveni običaji, tradicija in kulturna dediščina.  V 

štiridnevno ponudbo, ki bo obeležila drugačen način praznovanja prvega maja smo vključili dediščino 

opajskih prednikov, ki so  kraju dali pečat  z bičarstvom, kamnoseštvom, svilogojstvom, sodarstvom. Tak 

način praznovanja smo oplemenitili z vaškimi opravili in običaji, zgodbami, pripovedkami, spomini, 

kulinariko in otroškimi igrami, da se bodo obiskovalci aktivno vključili v vaško dogajanje. Kraj zaznamujejo 

zelo prijazni ljudje, ki so zelo gostoljubni ter pripravljeni kadarkoli prostovoljno sodelovati pri organiziranju 

različnih dogodkov.  

Ključne besede: Opatje selo, žbrinca, štirna, bičarstvo, »fantovska« 

ABSTRACT 

We have prepared an unforgettable tourist offer in a village called Opatje selo, where a number of tourist 

societies, choirs and theatre groups are active. Also, the village is known for its well – 'štirna', a sort of 

basket for leaves - 'žbrinci' and whips. The village was documented as far back as the twelfth century and is 

consequently rich in unique traditions and cultural heritage.  Our four-day tourist offer, which brings a new 

way of celebrating May 1st,  includes the heritage of our ancestors from Opatje selo whose whip making, 

stonemasonry, silk farming and barrel making made a significant impact on village life today. The 

celebration is made more interesting with village chores and customs, stories, tales, memories, cuisine and 

games for children, thus making it possible for visitors to take an active role in village activities. The locals 

are extremely friendly and hospitable people, always willing to help organise different events. 

Key words: Opatje selo, 'žbrinca', whip making, 'fantovska' 
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1. UVOD   
Na severozahodu Komenskega Krasa, nedaleč od sosednje države Italije, leži kraj v občini Miren-

Kostanjevica, po imenu Opatje selo. Razpotegnjeno naselje šteje 393 Opajcev. V Opatjem Selu  je sedež 

krajevne skupnosti, ki zajema še naselja Nova vas in Lokvica, ter zaselek Segeti. Točna letnica nastanka vasi 

ni znana, vendar naj bi ga prvič omenili v začetku 12. stoletja in sicer med letoma 1112 in 1121. Ime 

gručaste kraške vasi sega v zgodovino, ko so v samostanu v Štivanu domovali menihi benediktinci - opati, ki 

so oskrbovali tukajšnje kraje. V času vojne, se na območju Opatjega sela nista  cedili mleko in med, namreč 

tu so potekali boji soške fronte. Območje je bilo popolnoma opustošeno in v ruševinah, zato so se prebivalci 

prisilno podali v begunstvo, na takratno območje Avstro-Ogrske monarhije. Opatje selo so po 1. svetovni 

vojni obnovili, vendar se je podoba tradicionalne kraške arhitekture skoraj povsem razblinila, glede na načrt 

znamenitega italijanskega arhitekta Maksa Fabianija. Dandanes, pa je v središču vasi poleg župnijske cerkve 

sv. Andreja, na novo urejen trg z značilno kraško arhitekturo,  sredi trga pa lahko vidimo tipičen kraški, 

kamnit vodnjak – štírna, ki je kraj povezoval skozi vsa stoletja.  Nekoč sta bili v središču kraja dve 

štírni: pri eni so ljudje zajemali vodo za pitje, kuhanje, pranje in razna opravila, druga pa je služila napajanju 

živine.  

Opajcem je od nekdaj 

kmetijstvo dajalo 

vsakdanji kruh, tako da 

so pridelovali krompir, 

pšenico, ječmen, ajdo, 

koruzo, repo ter  razne 

vrtnine. Tako so se  

ukvarjali z živinorejo, 

kozjerejo, pobirali svinc 

in železo, želi dušičje in 

ruj  ter  opravljali 

značilne obrtI:  

kamnoseštvo, reja 

sviloprejk, sodarstvo, 

''škarabacarstvo''(izdelava 

bičev) ter izdelava žbrinc.  

2. VSEBINSKO IZHODIŠČE IN OPREDELITEV PROBLEMA 
Opatje selo na Goriškem krasu sodi med tiste vasi, kjer prebivalci od nekdaj živijo za kraj, kjer prevladuje 

medsebojno razumevanje mlajših in starejših krajanov. Na sestankih krajevne skupnosti se o različnih idejah, 

mnenjih, predlogih odkrito pogovorijo ter najdejo skupne rešitve. Že v začetku 80-tih let so širši okolici 

pokazali, da so bili skoraj vsi vaščani  po nekaj tednov vključeni  v organizacijo tradicionalnega praznovanja 

prvega maja, kjer so se desetletja zbirali ljudje z vse Primorske.  Tako so v kraju nastala tudi različna društva 

in organizacije: Prosvetno društvo Kras, Turistično društvo Cerje, Društvo žensk Žbrinca, Turistično društvo 

I.Svit, športna društva, Zavod Eco Kras, različni pevski zbori (moški, mladinski, ženski..) in  dramska 

skupina. Zadnje praznovanje prvega maja  so organizirali leta 2012. 

Kljub vsemu trudu  krajanov, prelepi kulturni dediščini, lepoti kraja in prijaznim ljudem,  je prepoznavnost 

kraja majhna.  Ker nas je zanimalo kje so vzroki za to, smo se lotili temeljite analize stanja, tako da smo: 

1. Pregledali različne pisne vire (stari zapisi, zborniki, zgodbe, opravila, internet…): ugotovili smo, da je 

spletna stran zelo nepregledna, neprivlačna, prav tako nismo zasledili promocije o dogajanjih na spletu. 

Posamezna društva kraja imajo ločene spletne strani, kar ne  poudari skupne promocije kraja. Prav tako 

je preveliko število društev v tako majhnem kraju. Tako smo na družabnih omrežjih zasledili samo 

Društvo žensk Žbrinca in Eco Kras. Novice o prireditvah v Opatjem selu v goriških časopisih skoraj ne 

zasledimo, ker so posamezne prireditve pripravljene samo za krajane. Zapisi o dogajanjih so samo v 

občinskih glasilih.  

Slika 1: Franciscejski KATASTER OPATJE SELO 1818 - 1850 z imeni hiš in priimki  oseb 
Vir:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opatje_selo_2332_OPATJE_SELO.jpg 



5 
 

 

2. Obiskali kraj: 12. oktobra 2017, 20.12. 2017 in 10.1.2018, smo obiskali kraj in se pogovarjali o naši 

ideje, pridobivali mnenja in priporočila. Zelo pomemben je bil za nas prvi skupni obisk, ko so nas pred 

Hišo opajske tradicije gostoljubno sprejeli  predsednik KS, predsednik turističnega  društva Cerje ter 

drugi starejši krajani. Za dobrodošlico so nam zapeli pesem in pripravili njihovo tradicionalno merendo: 

šnite, čajne piškote, ajdove palačinke z domačo marmelado ter ječmenovo kavo - cikorjo. Ženske so bile 

oblečene v značilne stare kraške noše: lase so imele pokrite z belimi ruticami, okrog pasu so imele 

zavezan bel predpasnik, njihovo nošo pa so popestrile 

raznobarvne rute, ki so jih nosile okrog ramen. Turistični 

vodnik nas je vodil skozi manjši muzej, ki prikazuje  različne 

tradicionalne obrti kraja ter nas seznanil s starimi 

tradicionalnimi orodji. Starejši gospod, ki je spretno uvijal veje 

v obliko kroga,  nam je pokazal postopek izdelave žbrince. 

Ženske so jih nad svitkom nosile na glavi.  Predsednik 

krajevne skupnosti nam je povedal še nekaj zanimivosti iz 

preteklosti, nam  predstavil zgodovine pokazal cerkve in  

štírna v središču vasi. Po končanem ogledu kraja, smo jim 

zastavili še nekaj vprašanj in se odžejali s kozarcem domačega 

bezgovega soka. Za konec so nam podarili še ročno spletene 

butarice iz sivke.  

 

3. Na sestanku krajevne skupnosti smo predstavili našo idejo, ki so jo krajani z veseljem podprli. Cel 

čas priprave naloge smo zelo veliko sodelovali ter so nam bili vedno na voljo. 

 

4. Opravili razgovore z domačini: izvedeli smo, da je bila včasih vas razdeljena na sedem smeri v zvezi s 

kmetijskimi zemljišči, da so se z rejo sviloprejk  ukvarjale skoraj vse družine, medtem ko je bilo 

bičarstvo dejavnost treh velikih družin v vasi (Tičarjevi, Pahorjevi in Splacni). Za pusta so imeli  prav 

posebno navado imenovano »fantovska«, kjer so fantom,  ki so »odrasli«, dovolili  pobirati nabirke po 

vasi z starejšimi fanti v vasi. Od takrat postanejo člani fantovske družbe v vasi in se lahko sprehajajo po 

kraju tudi po »Ave Mariji«. Če so po tej uri zalotili v kraju fante, ki še niso imeli »fantovsko«, so jih 

lahko pretepli ali jim dali palico skozi rokava suknje preko hrbta, tako da si niso mogli pomagati, ko so 

prišli domov, so starši vedeli, da so se potepali ob nedovoljeni uri. Še vedno v kraju zna večina ljudi 

zaplesati njihove tradicionalne plese kot valcer, polka, mazurka in poštartanc; prav tako pa prepevajo 

njihove tradicionalne pesmi kot Preljubnivi Opajski fantje, Čehi so se oženili (ko so odšli v begunstvo na 

Češko), Maruška, Šepot, Kelnarca in Bele rože.  Imajo tudi lastno himno Preljubeznivi opajski fantje. 

 

5. Opravili razgovor z predsednico Društva žensk Žbrinca, gospo Eriko Ferfolja Vidič: društvo je v 

kraju zelo aktivno, saj so si same sešile stare kraške noše ter prvo leto delovanja organizirale prireditev 

Opajsko žetev, kjer so prikazali žetev pšenice po starem. Leto kasneje so raziskale vse o ajdi, tako da so 

jo posejali v začetku julija, oktobra pa so  prikazali žetev,  obiskovalci pa so lahko preizkušali različne 

ajdove jedi; v zadnjem letu so pobirali oljke.  

 

6. Opravili anketo: na novogoriških ulicah smo v mesecu novembru 2017 opravili anketo, na katero je 

odgovorilo 68 ljudi. Na vprašanje, kdaj so zadnjič obiskali Opatje selo, je skoraj tretjina odgovorila, da 

so tam bili pred manj kot enim letom, več kot polovica pa je odgovorila, da je obiskala kraj pred več kot 

tremi leti. V zvezi z dogodki v Opatjem selu,  je kar  75 % anketirancev je že obiskalo kraj ob 

praznovanju prvega maja (zadnja leta pogrešajo to praznovanje),  5 % anketirancev se je  udeležilo 

pohoda po potek Miru na Krasu, tradicionalne žetve ter kina pod zvezdami. V zvezi s predlagano 

ponudbo nas je zanimalo, kakšno bi bilo zanimanje za spodnje predlagane aktivnosti:  

Slika 2: Društvo žensk Žbrinca,  
VIR: Amar Šahbaz (lastni vir) 
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Iz grafa je razvidno, da 

je med ljudmi veliko 

zanimanja za 

tradicionalne, različne 

kulturnodediščinske 

privlačnosti kraja, vasi, 

tradicionalnega prostora 

ter povezanosti 

kulturnega turizma in 

njegovih pojavnih 

oblik.  

 

 

 

3. IDEJA TURISTIČNE PONUDBE  
Analiza stanja nam jo pomagala ugotoviti, kaj so prednosti in kje pomanjkljivosti 

prepoznavnosti in različnih turističnih aktivnosti kraja ter s kakšnimi izzivi se je 

dobro spopasti.   Kraju želimo pomagati do boljše  prepoznavnosti na Primorskem, 

v sosednjem italijanskem zamejstvu in širši Sloveniji. V kraju bomo obudili in 

razširili tradicionalno praznovanje prvega maja.  Skozi štiridnevno dogajanje 

od 28.4. do 1.5.2018 bodo ponudbo  povezovala različna dogajanja, ki so povezana s  

kulturnim motivom za raziskovanje tradicionalne kulturno dediščinske privlačnosti:  

stari zapisi iz urbarja, tradicionalne pesmi, plesi, literarna prizorišča, zgodbe o 

opravilih, običaj »fantovska«, obujanje umetnostne obrti, izdelavo tipičnih 

spominkov in tradicionalni sejem, postavitev mlaja in pletenje vencev,  zgodbe in 

kulinarika, pa tudi splošnokulturno prireditev prvomajskega praznovanja s pohodom 

do znamenite jame Pečinke iz 1. svetovne vojne in sejmom. Glavni trg v vasi 

označujejo tipična štirna ali vodnjak, Hiša opajske tradicije in žbrinca, ki je 

obešena pred hišo. Žbrince je imela vsaka hiša. Ženske so v njen na glavi nosile 

steljo, seno ali travo za živino.  

 

4.  TRŽENJSKI NAČRT 
 

4.1. PONUDBA STORITVE   

  
Sestavili smo turistično ponudbo za pomladansko druženje v Opatjem selu. Tokratno ponudbo smo 

imenovali Žbrinca nosi pravce: žbrinca, ki so jo ženske nosile na glavi, je kot kulturna dediščina, ki se v 

vasi prenaša iz roda v rod. Izraz pravca pa pomeni v narečju vsak dogodek, zgodbo, pripoved, opis opravil.  

Veliko priložnost smo videli v popestritvi  praznovanja prvega maja, saj ga predvsem prebivalci Goriške in 

Severno Primorske zelo pogrešajo. To je potrdila tudi anketa. Tradicionalno ponudbo smo popestrili z 

različnimi dogajanji, ki so natančno opisani v ponudbi. Ponudba je namenjena različnim starostnim 

skupinam, saj vsakdo lahko v posameznih dnevih  najde nekaj zase.   

4.2. PROSTOR  

 
Prireditev se delno vrši na glavnem trgu, pred Hišo opajske tradicije, večja dogajanja pa na 200 m 

oddaljenem prireditvenem prostoru, ki se imenuje Prvomajsko ali včasih so ga domačini imenovali Nešče. 

Muzej je v Hiši opajske tradicije, zraven je tudi odprt oder za gledališke predstave. Posebno lepoto vaškemu 

trgu pričara opajska štirna, ki je vsa stoletja beležila vaška  dogajanja, navade, običaje, ki so lepo prikazani 

0 10 20 30 40 50 60

tipična kulinarična ponudba kraja

tekmovanje v starih opravilih (sekanje…

Izdelava bičev, žbrinc, butarc

pipovedovanje zgodb, legend kraja…

postavlanje mlaja, kres

tradicionalni ples

pohod, trekking po tradicionalnih poteh

Zanimanje za predlagane aktivnosti

4 - Me zelo zanima 3 - Me zanima 2 - Me delno zanima 1- Me ne zanima

Slika 4: Žbrinca, Vir: 
Patrik Harej (lastni vir) 

Slika 3:Opajska štirna, 
Vir: Neja Šorli (lastni vir)) 
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v Hiši opajske tradicije, ki se nahaja ob štirni.  Štirna, ki daje vodo, vir življenja za ljudi in živino. Pri štirni 

so se vaščani srečevali pri dnevnih opravilih, gospodinje so prenašale različne zgodbe, vaška obrekovanja 

opisovale so dnevna opravila in dogajanja. V večernih urah in ob nedeljah pa so se ob štirni najbolj pogosto 

zbirali moški in mladi fantje, se družili, skupaj pojedli domači kruh in salamo.  Na pohod se bomo odpravili 

skozi vasi do Cerja, kjer je prelep razgled na Goriško ter do morja v italijanskem Trbižu, kamor so včasih 

domačini hodili na delo v ladjedelnico.   

Na Prvomajskem bodo postavljeni večji pokriti šotori, ki bodo ločili posamezne dejavnosti med seboj in 

varovali staro opremo za izdelavo bičev, orodja in ljudi pred slabim vremenom. Na prizorišču je tudi oder, 

kjer se bodo odvijale posamezne predstavitve, ples parov… 

 

4.3. CENA  

 
Obiskovalci bodo imeli stroške hrane in pijače. Ogled muzeja, vodenje na pohodu, udeležba na aktivnostih 

(npr. izdelava bičev) je za udeležence brezplačna. Za hrano in pijačo veljajo javno obešeni ceniki. Za izdajo 

računov hrane in pijače mora biti obvezna davčna blagajna.  

 

4.4. PROMOCIJA  

 
Trenutno je v izdelavi nova spletna stran, ki bo bolj privlačna in bo namenjena samo turistični promociji 

kraja https://www.opatjeselo.wordpress.com ter bomo sproti skrbeli za njeno posodabljanje. Preko spletne 

strani se bodo lahko prijavili mladi fantje in dekleta na tekmovanje za drugi dan prireditve. Kraj bomo 

promovirali tudi na Instagramu – opatje_selo - s prelepimi fotografijami, ki bodo prikazovale dogajanja, 

aktivnosti, prelepo naravo, vsake majhne spremembe. Da bomo povabili prijatelje je potreben Facebook, saj 

se  za tako zanimiva dogajanja predvsem pri srednjih generacijah hitro odzovejo. Med samo prireditvijo se 

preko družabnih omrežij lahko prikaže  različna dogajanja v živo, kar spodbudi zanimanje drugih in privabi 

nove obiskovalce.   Tudi na Twitter nismo pozabili, saj je predvsem pomemben za promocijo pri ljudeh, ki 

jim je kulturna dediščina primarni adut za turističen obisk določenega kraja.  Oglaševanja v primorskih 

časopisih so predraga, zato bomo kakšen mesec pred dogajanjem pripravili letake, ki jih predvsem radi 

pregledajo starejši ljudje, oglaševali pa bomo tudi na radiu Robin.  Razdelili jih bomo na Goriškem. Tudi 

pred posameznimi nakupovalnimi centri bomo vabili ljudi na prireditev. Na prireditev se povabi tudi 

lokalno in nacionalno televizijo za večjo promocijo.  

 

4.5. UDELEŽENCI  

 
V štiridnevnem dogajanju  sodelujejo vsa društva v kraju:  

 Celotno organizacijo prevzame KS Opatje selo.  

 Vodenje  programa prevzame Društvo žensk Žbrinca,  

 Gledališke uprizoritve, pripovedovanja »pravc« pripravi dramska skupina ter nekateri starejši 

vaščani. 

 Vodenje pohoda, oglede jame in vodenje po muzeju bo izvedlo Turistično društvo Cerje 

 Pri učenju bičarstva, pletenja svitkov, žbrinc, sekanju »kropinca«, bora organizira in izvaja 

Prosvetno društvo Kras ter športna društva  

 Učenja tipičnih plesov prevzame Društvo žensk Žbrinca in Zavod Eco Kras 

 Zborovsko petje – sodelujejo moški, ženski, mladinski in otroški pevski zbori iz Opatjega sela 

 Priprava hrane, prodaja hrane in pijače – Društvo ženske Žbrinca, Turistično društvo I. Svit, Zavod 

Eco Kras in drugi krajani 

 Turistično društvo I.Svit, športna društva, Zavod Eco Kras, različni pevski zbori (moški, mladinski, 

ženski..) in  dramska skupina 

 Snemanje in fotografiranje dogajanj – mladi domačini, mladi fotografi 

 Postavljanje šotorov, urejanje okolice, čiščenje pred in po prireditvi – vsi krajan 

 Obiskovalci – lepo poskrbeti za njih, da so zadovoljni, srečni in se počutijo varne 

https://www.opatjeselo.wordpress.com/
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4.6. IZVAJANJE STORITEV  

 
Za ureditev prostora je potrebno najeti inženirja, ki pripravi načrte in dokumentacijo električne napeljave 

skupaj s priključki, da ustrezajo normativom po zakonodaji. Pripraviti mora tudi načrt kioskov, da je ločen 

prostor za pripravo hrane, da ustreza zakonodaji varnosti s hrano in zakonodaji plinske napeljave. Tudi 

napeljava razsvetljave mora ustrezati zakonom, tako da je v določeni površini zadosti svetlobe ter da se 

zagotovi osvetlitev v primeru, da zmanjka elektrike. Pripravljen mora biti načrt postavitve miz in stolov, oder 

za glasbo in zasilni izhodi. Obvezno je potrebno določiti prostor na odprtem, kamor se lahko vsi obiskovalci 

zatečejo v primeru nezgode. Vse to mora biti označeno s signalizacijo na vidnem mestu.  

Nato je potrebno izobraziti osebje s tečaji: 

 tečaj za pravilno vedenje o  hrani in pijači 

 tečaj za varnost pri delu 

 tečaj za požar, za prvo pomoč, za uporabo defibrilatorja 

Prostor pregleda komisija (inženir, gasilci, za plinsko napeljavo, inšpektor za higieno). Po pregledu je potrebno 

dobiti dovoljenje za prireditev (najmanj pet dni pred dogajanjem) in navesti različne podatke (podatki o 

organizatorju prireditve, kraj, čas in trajanje prireditve, program, predvideno število udeležencev, osebne 

podatke vodje prireditev in vodje rediteljev, osebne podatke ostalih pooblaščencev in način varovanja 

prireditve). Za oddajo vloge je potrebno tudi oddati soglasje lastnika prireditvenega prostora, dovoljenje za 

čezmerno obremenitev s hrupom, dovoljenje za zaporo ceste pri pristojnem organu za promet, dokazilo o 

tehnični brezhibnosti naprav. Za delovanje davčne blagajne je potrebna tudi internetna povezava.   

Pri taki ponudbi je najpomembnejša dobra organizacija, zanesljivost in odgovornost vseh sodelujočih. 

Zelo pomembno je  dobro sodelovanje. Kadar pride do nesoglasij, jih je potrebno takoj rešiti. Prav tako je 

pomembna prijaznost. 

 

 

4.7. FIZIČNI DOKAZI  
 

Okolica in prostori, kjer se prireditev dogaja,  morajo biti čisti; prav tako prostori, kjer se pripravlja hrano ter 

vse mize in stoli, kjer se hrano je. Pomembno je tudi, da se koše za smeti sproti prazni, tako da imajo 

obiskovalci možnost odlaganja. Za čistočo morajo poskrbeti vsi, organizatorji in obiskovalci.  

Pomembna je preprosta in privlačna spletna stran, ki je posodobljena. Prav tako mora imeti oglaševanje na 

družabnih omrežjih lepe fotografije in dobre komentarje. Tudi letaki morajo biti lepo pripravljeni, barve 

usklajene, jasna vrsta pisave.  

Izdelali smo logotip za Opatje selo, ki ima barvo značilnega kraškega ruja. V logotipu so trije elementi 

dediščinske kulture kraja: žbrinca, bič in vodnjak. Logotip je izdelal dijak Gašper Torkar; izbran je bil tudi 

slogan: Kjer sta dediščina in prijaznost doma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 5: Logotip in slogan 
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5. TURISTIČNA PONUDBA  S ČASOVNICO 
Prireditev se bo odvijala v času od 28.4. do 1.5.2018.  

 

PRVI DAN – Sobota, 28.4.2018  

 
Ob 16.30 se obiskovalci zberejo  v osrčju starega vaškega jedra, pri štirni. Na prostoru za prireditve jih z 

dobrodošlico sprejme župan v spremstvu lokalnih ljudi, ki so oblečeni v stare kraške noše. Prireditev se 

začne z Opajsko himno, sledi pozdravni nagovor župana.  

Ob 17.00 uri se prične tako imenovani »Opajski urbar 1524«. Na odru ob Hiši opajske tradicije domača 

gledališka skupina pripravi predstavo o življenju opajskih družin v starih časih, ko so morali delati za 

zemljiške gospode Prikažejo,  kako morajo manjši kmetje podati zemljiškim gospodom evidenco, koliko 

pridelkov so imeli v zadnjem letu, koliko so zaslužili z obrtjo, koliko kozličev imajo…. Na osnovi tega izroči 

župan posameznim  družinam izpis iz urbarja: koliko dnin morajo opraviti za gospoda  v naslednjem letu, 

koliko dajatev in davščin morajo oddati v naravi – koliko žita, leče, meso, domačih živali, sira, sena… in 

koliko v denarju ter koliko tlake - obdelava polj, vinogradov, pri zidanju, sekanju… bodo morali opraviti.  Po 

končani predstavi  so obiskovalci ob 18.00 povabljeni k ogledu muzeja, v katerem bodo podrobneje spoznali 

zgodovino nastanka in razvoj tipičnih obrti  Opatjega sela. Obiskovalce bo skozi muzej vodil vodnik. Ob 

19.00 bo na trgu pri štirni tradicionalna opajska pogostitev »cikorjada«, kjer bodo obiskovalci okusili 

tipične dobrote kot so  šnite in  kavo iz »cikorje«. Ob postrežbi bodo obiskovalci dobili recept za pripravo 

obeh kulinaričnih dobrot.  Med pogostitvijo se na različnih lokacijah na trgu (ob štirni, na balkonu Hiše 

opajske tradicije, na stopnicah, ob stari oljki, na odru) postopoma, z osvetlitvijo prostora, pojavijo 

pripovedovalci, ki opisujejo, kako so opravljali različna kmečka opravila iz preteklosti: košnja, oranje, paša, 

žetev pšenice, pot v mlin ter smešne zgodbe, ki so se zgodile. Kot zadnji, se na odru pojavi gospod Ivan 

Zavadlav, ki začne  pripovedovati zgodbe, ki so vzbujale strah ter nekatere običaje kot na primer 

»fantovska«: ko v vasi fantje postanejo odrasli (med 16 in 18 let) morajo plačati od 5 do 10 l vina ostalim 

vaščanom ter odgovoriti na vprašanja o poznavanju kraja. Vsak fant takrat dobi novo ime – vzdevek in lahko 

spoznava vaška dekleta ter se z njimi pogovarja.  Pred prvim majem so zato fantje na dimnike streh vezali 

bezeg, če so tam prebivala dekleta, ki so jih zavrnila ali pa take, ki so bile prevzetne. Češnjo pa so vezali na 

dimnike tistim dekletom, ki so jih imeli radi in so bile prijazne. Gospod Zavadlav predstavi tudi svojo lastno 

izkušnjo. 

Ob koncu prireditelj povabi vse mlade fante izmed obiskovalcev (stare do 25 let), da se naslednji dan 

pridružijo v tekmovanju malo drugačne »fantovske«. Prav tako na tekmovanje povabi dekleta, ki se bodo  

pomerile v tipičnih kmečkih ženskih opravilih. Sledi druženje ob glasbi in dobri, tradicionalni hrani.   

 

DRUGI DAN – Nedelja, 29.4.2018  

 
Prireditev se prične ob 9. 00, ob štirni, s sprejemom mladih fantov in deklet, ki so se prijavili na 

tekmovanje. Tu se najprej predstavijo  opajski mladeniči – predstavijo se tudi z vzdevkom - in mladenke  

nato pa še tisti, ki so prišli iz drugih krajev. V povorki skozi vas, se  vsi skupaj odpravijo do prostora za 

prireditve, ki se imenuje Prvomajsko, včasih so ga imenovali Nišče, ki je oddaljen cca 200 m. Tekmovalci se 

najprej okrepčajo s tipično opajsko merendo – pršut z domačim kruhom. Po merendi dobijo navodila za 

tekmovanje. Fantje se bodo v dopoldanskem času  pomerili v sekanju dreves in pripravi materiala za 

izdelavo bičev, dekleta pa popoldne v nabiranju bršljana in spretnosti nošenja žbrince na glavi.  
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 Ob 10.30 se fantje s konjsko vprego odpravijo v gozd, kjer bodo morali prepoznati drevo oziroma veliki grm  

za sečnjo. Zanje bo velik izziv prepoznati koprivovec oziroma po domače »kropinc«, ki jih bodo lahko 

prepoznali samo po listih. Domačin, ki je mojster v sečnji, jim bo pokazal, kako je treba v velikem grmu 

usekati samo sredinsko vejo, da se ne poškoduje drugih. Komisija bo ocenila spretnost v sečnji in čas, ki ga 

bodo fantje porabili za sekanje. Deblo bodo nato oklestili in s pomočjo poznavalcev izbrali najboljši del 

debla za izdelavo bičev. Nato bo treba deblo razcepiti na  štiri enake dele. Komisija bo ocenila, kdo izmed 

mladeničev je bil najbolj natančen. Vse to si bodo lahko obiskovalci ogledali v gozdu ali pa bodo ostali na 

prireditvenem prostoru, kjer se odvija učenje že 100 let starih tradicionalnih opajskih plesov: mazurka in 

poštartanc. Ko se fantje vrnejo iz gozda, se skupaj z dekleti lahko okrepčajo pri pripravljenem kosilu npr. 

šutast toč, ajdova polenta z golažem, jota, pršut z domačim kruhom, kuhana jajca s fižolom in čebulo, 

zelenjavna mineštra, ajdove palačinke… 

Ob 15.00 se fantje posvetijo plesu, domačini pa odpeljejo z vozovi dekleta v bližino gozda, kjer bodo morale 

v času ene ure napolniti žbrinco z bršljanom (cca 10 kg). Za rezanje bršljana z dreves, grmičev, skal si 

pomagajo s tipičnim rezilom »faučem«.  Njihovo delo nadzoruje komisija.  Ko vsa dekleta to opravijo, se vsi 

skupaj vrnejo z vozovi na Prvomajsko.  Tu dekleta dobijo svitke za na glavo. Na svitke si položijo žbrinco, v 

kateri je bršljan. Dekleta tekmujejo, katera bo najhitreje prehodila s polno žbrinco okrog prireditvenega 

prostora. Obiskovalci in fantje tekmovalci navijajo za dekleta. Komisija razglasi rezultate tekmovanj. Najprej 

so na oder povabljeni vsi fantje. Vsak dobi potrdilo, da je sodeloval  za »fantovsko«. Vsak fant, ki ni 

domačin mora ob tej priliki povedati, kateri vzdevek si je izbral. Ta vzdevek se vpiše tudi na potrdilo. Sledijo 

pohvale dekletom in razglasitev najboljših treh. Na odru se  dekletom pridružijo trije fantje, ki so zmagali na 

tekmovanju.  Za nagrado dobijo tipične opajske spominke: žbrinco in butarico iz sivke. Zmagovalci se 

razporedijo v pare in zaplešejo mazurko ter povštertanc.  Obiskovalci izberejo  »najboljši plesni par Opatjega 

sela«. Obiskovalci se   na prizorišču lahko ogledajo izdelavo žbrinc in svitkov. ..nekateri bodo lahko tudi 

preizkusili svoje spretnosti. Sledi rajanje ob glasbi do poznih ur. 

 

TRETJI DAN –  Ponedeljek, 30.4.2018  

 
Dan pred prvim majem je v dopoldanskem času  namenjen trem  dejavnostim: učenju izdelave bičev, 

spoznavanju starih opravil in običajev ter  obujanju starih otroških iger. Dogajanje se vrši na Prvomajskem. 

Obiskovalcem bodo ob 10.00 na odru  predstavili gospoda Pahorja, ki je še edini v kraju, ki obvlada 

bičarstvo v vseh podrobnostih. Na Prvomajskem so domačini uredili pokrit prostor v obliki manufakture, 

kakor v zaporednih fazah dejansko poteka izdelovanje bičev.  Prav tako so pripravili vse stroje in orodja, ki 

so za to potrebna. Ogledali si bodo film o izdelavi bičev. Obiskovalci  bodo nato izbrali, v katerem delu 

postopka izdelave bičev, bi se radi preizkusili. Ob vsakem stroju so  domačini, ki bodo  prikazali posamezen 

postopek. Medtem se lahko obiskovalci v sosednjem  pokritem prizorišču udeležijo  pripovedovanja o starih 

opajskih opravilih, kot so kamnoseštvo, sodarstvo, bičarstvo, svilogojstvo, setev, mlekarstvo, čebelarstvo … 

v to vpletajo različne smešne prigode, zgodbe, anekdote. Poslušalci so vabljeni, da starejšim domačinom, ki 

pripovedujejo, postavljajo različna vprašanja.  Na drugem delu prizorišča bodo potekale tudi igre ki so se jih 

igrali otroci v starih časih kot tec, kamenčki, kofe, skrivanje, pandola, špljakanje, igra s prsti, ščinkanje, 

srobot, izdelava škljofa in ciljanje. Starše in otroke bomo povabili, da se v njih preizkusijo.  

Dogajanje na prizorišču bodo popestrili zvoki harmonike. Kakor vsak dan, bodo obiskovalci imeli možnost 

okusiti tipično kulinariko kraja. Med kosilom bodo vzdušje popestrili domači muzikantje, ki bodo igrali na 

harmoniko.  

Ob 16.00 se fantje, ki so sodelovali na » fantovski« odpravijo na sečnjo mlaja v gozd. Izbrali bodo najlepši 

bor. Sečnjo bora spremljajo tudi obiskovalci in igranje harmonike. Nato naložijo drevo na voz in ga v 

povorki pripeljejo na prizorišče. Fantje  olupijo bor,  medtem pa dekleta  bršljanom (ki so ga nabrala v 

nedeljo) ovijejo olupljen bor ter  spletejo vence, na katere dodajo pomaranče in trakove.  spletejo vence, s 

katerimi bomo kasneje okrasili mlaj. Pri pletenju vencev pomagajo vaščanke, ki so tega vešče. Na mlaj 

postavijo dva venca: večjega in manjšega.  Ob 19.00 v spremstvu glasbe sledi povorka, ko pripravljen mlaj 



11 
 

prepeljejo iz Prvomajskega na glavni trg v Opatjem selu. Vaščani so izumili poseben postopek za postavitev 

mlaja.  

»Fantovski« postavljajo mlaj skupaj s starejšimi vaščani; dogajanje  spremljajo prepevanje moškega,  

mešanega pevskega zbora in harmonika.  Vaščani v njihovih kraških nošah zaplešejo v parih okrog vodnjaka 

značilno mazurko in poštartanc. Pri mlaju ostane straža, saj se lahko zgodijo morebitne nevšečnosti – kraja 

vencev.  

Na glavnem prizorišču obiskovalci pričakajo tradicionalni prvomajski kres. Ljudje se bodo pozabavali ob 

uprizoritvi smešne gledališke igre, ki jo bo  odigrala vaška gledališka skupina.  Ob kresu ne bo dolgčas 

nikomur, saj bodo tam lahko peli, plesali in se družili z domačini.  

 

ČETRTI DAN – Torek, 1.5.2018  

 
Zadnji dan štiridnevnega dogajanja se bo program začel ob 9.00,  z značilnim opajskim zajtrkom šnite in 

cikorjo ter poskrbeli za pristno vzdušje pohodnikov. Na Prvomajskem, kjer se bodo udeleženci zbrali, bo 

vodnik povedal nekaj besed o samem pohodu in znamenitostih, ki jih bomo videli ob poti.  Okrog 10.00 se 

bo pričel pohod po gozdni poti na Cerje, kjer si bodo pohodniki ogledali notranjost muzeja. Po muzeju jih bo 

vodil vodnik.  Zunaj bodo obiskovalci uživali v prelepem panoramskem pogledu do morja ter širše Goriške. 

Od tu se  bodo odpravili še na ogled spomenikov iz prve svetovne vojne: jama Pečinka in Borojevićev stol. 

Predviden prihod v Opatje selo je  ob 13.30, kjer  bodo obiskovalci potešili lakoto in žejo.   

Ob 14.30 se prične tradicionalno prvomajsko srečanje, ki traja do 16.00. Na proslavi sodelujejo  različni 

primorski pevski zbori, nagovori župana občine Miren-Kostanjevica ter predstavnika KS Opatje selo. Sledi 

kulturni program, ki ga pripravijo različna opajska društva.  

Okrog 16.30 bodo domačini predstavili  značilna opajska  orodja, ki jih uporabljajo za izdelavo žbrinc, bičev, 

dišečih butaric, svitkov. Obiskovalci bodo lahko kupili značilne izdelke kot so svitki, majhne žbrince in 

dišeče butarice. Za izdelane biče, pa bo organizirana dražba po sistemu »kdo da več«. 

Po dražbi se prične veliko rajanje s petjem in plesom. Ob odhodu si bo lahko vsak obiskovalec izbral 

zapečaten list papirja, na katerem bo zapisana  opajska pravca.  

 

 

 

Slika 6: Postavljanje mlaja (Vir: Zgodovinski oris Opatjega sela, Aldo 
Marušič) 
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6. FINANČNI NAČRT 
 

V prilogi je izdelan finančni načrt, ki nam bo prinesel nekaj dobička. V prihodke nismo vključili 

zaslužek od prodanih bičev na dražbi, prav tako ne bomo oglaševali v lokalnih časopis zaradi 

prevelikega stroška in premajhne učinkovitosti takšnega oglaševanja. Podroben finančni načrt je v 

prilogi 4.  

 

7. ZAKLJUČEK 

 
Po izvedbi dogodka bodo krajani poskrbeli za čiščenje in vračanje lokacij prireditve v normalno stanje. O 

prireditvi je potrebno napisati ter poslati članke v časopisne hiše za objavo. Na spletni strani se objavi zapis 

dogajanj – dnevno, fotografije in zanimivi kratki posnetki.  

Krajanom smo predlagali, da bi v posameznem letu pripravili vsaj štirikrat tako odmevne prireditve, ki lahko 

sledijo letnim časom ali pa na primer opravilom,  praznikom, ki so za kraj pomembni. Fotografije 

dogajanja je potrebno objaviti na spletni strani in na družabnih omrežjih. Prav tako se je potrebno v 

krajevni skupnosti zahvaliti vsem krajanom na primer z piknikom, izletom, … 

Na prvem sestanku krajevne skupnosti Opatjega sela je potrebno izdelati analizo poteka prireditve, 

ugotoviti pomanjkljivosti organizacije, da bo v prihodnje vse potekalo še boljše. Uspešna 

organizacija, dobro sodelovanje vseh krajanov in razumevanje med njimi so pogoj uspešne 

promocije turizma v Opatjem selu. 

Dijaki, ki smo sodelovali pri projektu smo se naučili predvsem skupnega dela in timskega 

sodelovanja. Potrebno je bilo razdeliti naloge, saj smo le tako lahko raziskali različne vire, področja, 

izdelali in analizirali ankete, opravili intervjuje, iskali informacije pri domačinih, predstavili 

ponudbo na sestanku krajevne skupnosti Opatjega sela, izdelali scenariji in posneli promocijski spot 

v katerem smo prikazali kulturno dediščino Opatjega sela. Uživali smo v prijaznosti Opajcev in 

njihovi kulinariki, prelepi kraški pokrajini in skupnemu obiskovanju kraja. Naučili smo se, da je 

vsako stvar potrebno ponovno pregledati in izboljšati. To nam je vzelo precej časa, vendar se je na 

koncu vse izplačalo, saj smo se med seboj še bolj povezali. Naše delo se še nadaljuje, po pripravi in 

predstavitvi turistične stojnice na sejmu, nas čaka še predstavitev ideje prvomajske prireditve v 

krajevni skupnosti Opatje selo. Ves čas so nam domačini pridno pomagali, z nami sodelovali mi pa 

smo jih sproti obveščali in spraševali o mnenju. 

 

8. VIRI IN LITERATURA 
 

 50 let krajevne skupnosti Opatje selo,Zbornik (KS Opatje selo, 2015) 

 Zgodovinski oris Opatjega sela, (Aldo Marušič, 2009) [  http://www.opatje-

selo.si/images/Opatje_Selo.pdf ] 

 KS Opatje selo, Krajevna skupnost Opatje selo, [ spletna stran] Dostopno na: 

http://www.opatje-selo.si/index.php/opatje-selo 

 Turistično društvo Žbrinca, [ https://www.facebook.com/drustvo.zbrinca ] 

 Zavod ECO Kras, [ https://www.facebook.com/ZavodEcoKras/ ] 

 Ustni viri: -  g. Ivan Zavadlav 

                  -  g. Konrad Marušič 

                  - ga. Erika Ferfolja Vidič  

                  - g. Mirjan Pahor (predsednik KS Opatje selo) 

 

http://www.opatje-selo.si/images/Opatje_Selo.pdf
http://www.opatje-selo.si/images/Opatje_Selo.pdf
http://www.opatje-selo.si/index.php/opatje-selo
https://www.facebook.com/drustvo.zbrinca
https://www.facebook.com/ZavodEcoKras/
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1 

 

NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Šolski center Nova Gorica 

Srednja ekonomska in trgovska šola 

Tel: + 386 05 620 56 00 

e-pošta: info.sets@scng.si 

 

  

NASLOV PROJEKTNE NALOGE: PRAVCE OPAJSKE ŽBRINCE 
 Na prireditvi bo sodelovalo 7 dijakov: 

 Patrik Harej, 2.a ET 

 Aljaž Leban, 2.a ET 

 Rebeka Levpušček, 2.a ET 

 Tereza Kovic, 2.a ET 

 Amar Šahbaz, 2.a ET 

 Neja Šorli, 2.a ET 

 Gašper Torkar, 2.a ET 

Mentorja: 

 Andreja Polanc, andreja.polanc@gmail.com 

 Sandra Turk, sandra.turk@scng.si 

 

Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega proizvoda: 
 

Prestavljena bo ponudba štiridnevnega dogajanja ob prvomajskem praznovanju: 

 

- v središče dogajanja je opajski trg, ki predstavlja štiridnevno prireditev  

- promocija kraja s pomočjo tipičnih opajskih rekvizitih  

- promocija s pomočjo letakov, družbenih omrežij, spletnih strani 

- zemljevid in logotip  

- nagradna igra 

- za promocijo izdelani letaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.sets@scng.si
mailto:andreja.polanc@gmail.com
mailto:sandra.turk@scng.si
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PRILOGA 3 
 

SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV 

 

PRAVCE OPAJSKE ŽBRINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv šole  
 

Ime in priimek dijaka  
/študenta  

Razred/letnik Kraj stalnega  
bivališča  

Letnica  
rojstva  

ŠOLSKI CENTER  NOVA  
GORICA 
Srednja ekonomska in 
trgovska šola 
Cankarjeva ulica 10 
5000 Nova Gorica 
 

Patrik Harej 2. a ET Vojščica 2001 

Aljaž Leban 2. a ET Prapetno 2000 

Rebeka Levpušček 2. a ET Nova Gorica 2001 

Tereza Kovic 2. a ET Čepovan 2001 

Amar Šahbaz 2. a ET Nova Gorica 2001 

Neja Šorli 2. a ET Logaršče 2001 

Gašper Torkar 2. a ET Nova Gorica 2001 
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PRILOGA 4: Finančni načrt 

 

 

 

 

FINANČNI NAČRT

STROŠKI : PRIHODKI

za cca. 700 ljudi

količina cena vrednost

količina cena vrednost 150 3,5 525

60 0,65 39 150 6 900

1000 0,13 130 200 4,5 900

5 1,23 6,15 200 2,5 500

20 0,75 15 200 4,5 900

8 1,35 10,8

40 1 40

20 2 40 400 2 800

5 5,8 29 500 1 500

10 1 10 300 1,5 450

20 7,5 150

400 0,52 208 5475

500 0,19 95

300 0,81 243

15 1,83 27,45

1200 0,09 108

1500 0,01 15

2000 0,01 20 POSLOVNI IZID

1186,4

količina cena

1 200 200

1 440 440

1 115 115 25

1 1000 1000

1755

Vodnik :

količina cena vrednost

6 12 72

elektrika, voda, okrasitev mlaja

količina cena vrednost

1 52 52

1 15 15

3 22 66

1 30 30

163

bend

kruh

jajca

sladkor

mleko

polenta

voda

meso- golaž

sok

radenska

olje

pribor

2. dan

PRIHODKI

ODHODKI

krožniki

kozarci

zelje

fižol

meso- rebrca

začimbe

5475

3176,4

3. dan

4. dan

Pijača

sok

voda

radenska

voda

plin

okrasitev

POSLOVNI IZID 2298,6

oglaševanje in bend:

elektrika

radio

časopis

letaki
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PRILOGA 5: Pravce o prvomajanju 
BOR NAM JE UŠEL 

 Bilo je pred 1.majem 1948, ko se je moj oče zmenil z gozdarjem za posek bora za drog zastave. S Francem 

Pahorjem – Telo sva šla zgodaj zjutraj s kolesi v Vojščico, kjer je čakal gozdar. Šli smo v gozd nad Valami, 

kjer nam je pokazal primeren bor in povedal, kako posekati, oklestiti in olupiti. Počakal je, da smo bor 

posekali in odšel. Ni nam povedal, kaj se lahko zgodi ob lupljenju, ker je bor ležal z vrhom obrnjenim 

navzdol na strmem pobočju. Dogovorjeno je bilo, da pride opoldan z vozom s konjsko vprego Alojz Marušič 

– Bajse, da odpelje drog v Opatje selo. S Francem sva bor oklestila in olupila zgornji del. Ko sva ga 

obračala, da bi olupila še spodnji del, se je zgodilo, kar nisva predvidevala in tudi gozdar naju ni na to 

opozoril. Bor se je premaknil (gladek, brez lubja) in zdrvel – ušel med drugimi borovci v dolino. Začudeno 

sva opazovala njegovo gibanje med gostimi borovci, ker se je zvijal kot kača. Potem sva slišala lomastenje in 

šumenje proti dolini. Šla sva za njim in opazila, da je porušil zid ob robu gozda in se ustavil na gmajni pred 

naseljem Vale približno 500 m, od koder sva ga posekala. Skrajšal se je na »tej poti« le za 50 cm. Kaj sedaj 

narediti? Voznika še ni bilo. Šel sem iskat očeta domov, da 45 pride v pomoč. Voznik je prišel z zamudo, ker 

je zgrešil pot. Šel je v Temnico namesto v Vojščico. Zaradi vsega tega nas je oče še oštel. Nato smo s 

skupnimi močmi prišli s konji in sprednjim delom voza do bora in ga vlekli po ozki gozdni poti do vrha, kjer 

smo ga naložili na voz in se odpeljali domov. Drugi dan so drog postavili ob kamen sredi vasi in obesili 

zastavo za praznik prvega maja.  

DVIGOVANJE MLAJA  

Dvakrat sem bil prisoten ob postavljanju mlaja na trgu pred Pahorjevo hišo. V spominu mi je ostal mlaj v 

letu 1948. Starejši fantje so šli dan pred 1. majem v gozd na pobočje proti Mirnu, ker so tam rasli vitki visoki 

bori. Posekali so primernega in pripeljali na vozu v vas. Mlajši fantje in dekleta smo nabrali bršljan in 

pripravili vse za okrasitev mlaja. Mlaj smo okrasili na prostoru pri spomeniku. Na vrhu je bila zelena veja 

divje češnje in rdeča delavska zastava. Pod njo je bil okrašen obroč s pomarančami, raznobarvnimi robčki in 

trakovi. Mlaj smo še ovili z bršljanom. Tako pripravljenega smo prenesli na trg. »Nine« Ivan Zavadlavov je 

bil vodja dvigovanja mlaja. Iz kamnoloma so prinesli »cidle« - škripce in vrv. Cidlo številka 1 so zavezali na 

sleme podstrešja Pahorjeve hiše. Cidlo številka 2 so privezali k drevesu ob Oštirjevi hiši. Vrv je bila 

napeljana od mlaja, skozi okno podstrešja do cidle in spet skozi okno do cidle ob drevesu in od tu do 

avtobusa. Avtobus je vozil »Mišan« na relaciji Opatje selo – Piran. Zvečer je avtobus bil parkiran v vasi, zato 

so ga uporabili pri takratnem dvigu mlaja. Na ukaz Nina:«Cidla delaj!«, je voznik pognal avtobus v počasen 

tek in mlaj se je počasi dvigoval. Pri dvigu smo pomagali z lestvami in drogovi, da bi ga usmerili v pravilni 

položaj. Tako je bil takrat postavljen mlaj s pomočjo vleke avtobusa. Konec maja smo mlaj odstranili. 
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PRILOGA 6: Pravce, ki jih nosi žbrinca 
 

ŽETEV  PŠENICE 

Ob žetvi pšenice sem vezal snope. Nona Lucija me je učila narediti pas za vezanje snopov. V okolici vasi je 

bilo več manjših njiv z dozorelim žitom. Ljudje so si pomagali pri žetvi. tako da so poželi eno njivo za 

drugo. Povezane snope sem zlagal po tri, da se je žito dobro posušilo, nato smo zlagali v večje kope. Za 

otroke je bilo najbolj veselo ob času mlatve. Otroci smo spremljali prihod mlatilnice v vas, ki jo je pripeljal 

Kačič iz Hudega loga (traktor je vlekel »konja«, mlatilnico in dodaten voz z opremo). Otroci smo se vrstili 

ob napravi za nategovanje žice.Takrat sem že lahko metal snope z voza na mlatilnico. Pridelali smo malo 

pšenice le za eno »kareto«, to je manjši voz (150 kg zrnja in 12 do 15 bal slame). Zadnji krat je bila 

mlatilnica za vse bližnje vasi ob križišču poti za Lokvico in Hudi log, ker je bilo zelo malo žita. Do tja smo 

našo pšenico peljali s kareto kar ročno, ker nismo imeli vprežne živine. Ko je bila pšenica še majhna, so stare 

ženice kot črne vrane čepele na njivi in plele plevel z majhno motiko tudi po več dni na vročem 

spomladanskem soncu. 

 

POT V MLIN  

Pšenico smo v manjših količinah peljali v mlin. V vasi smo si sposodili lahko borelo (pri Puljščevih), vanjo 

naložili po tri manjše vreče po dvajset do trideset kg pšenice tudi sosedove in se podali na pot v Gorico.To je 

bilo v prvih dveh letih po vojni. Mati Ada je držala oje in si nadela vrv čez ramo in vlekla. Jaz sem porival 

borelo. Ko so nam v mlinu zmeli, smo v posebno vrečo iz blaga nasuli moko. Otrobe smo dali v vrečo, v 

kateri je bila prej pšenica. Domov sva šla skozi Standrež, čez letališče (na Rojcah), mimo Rupe in skozi 

Gaberje. Do Čukišča je bila ravnina. Od tu je bila strmina do vrha Božje martre. Mati je vlekla borelo, jaz 

sem porival in podkladal kamen pod kolo, ko sva se ustavila in počivala. Enkrat je peljal v mlin v Ronke 

stric Karlo. Sposodil si je voz in konja. Naložil je nekaj malih vreč naše pšenice in tudi od različnih sosedov. 

Na voz smo šli tudi štirje otroci. Na ovinku pred Doberdobom je z veliko hitrostjo pridrvel nasproti ameriški 

vojaški avtomobil in skoraj bi bil trk z vozom. Ker je voznik hitro zavrl, je avto zaneslo, tako da so popadali 

vojaki po cesti. Ni bilo poškodovanih. Ko so v mlinu vse zmleli, je stric naložil na voz. Začelo se je mračiti 

in pripravljati na nevihto. S cerado je pokril tudi nas otroke. Na robu Ronk smo se ustavili pri sorodnikih, da 

smo lahko prenočili, konja peljali v hlev in voz v skedenj. Nastala je močna nevihta. Drugi dan, ko smo prišli 

domov, je stric povedal, zakaj smo morali ostati toliko časa. Mletje se je zavleklo, ker so mleli za vsakega 

lastnika posebej. Stric je hotel ustreči otrokom, da jih pelje v mesto in pokaže, kje je imel pred vojno 

čevljarsko delavnico, a ni bilo časa za ogled. Ob reki Vipavi je tudi po vojni deloval mlin v Orehovljah, v 

Biljah in v Renčah. Tudi tja sva vozila z materjo na kolesu manjšo vrečo pšenice v mlin. Enkrat sva si 

skrajšala pot do mlina v Orehovljah, tako da sva prišla do jeza iz mirenske strani s kolesom. Ker je bila 

Vipava nizka, sva nesla vsak svojo vrečo čez jez do mlina in tako sva se tudi vrnila. Domov sva šla skozi 

Miren, Gaberje in v strmino po Božji martri. Nekoč sva šla v mlin s kolesi v Renče. Ob povratku so nam ob 

neki hiši ponudili, da si nabereva odpadla jabolka. Tako sva domov pripeljala moko in še po dve torbi jabolk. 

Iz njih je mati spekla štrudel kar nekaj krat. Doma nismo imeli nikoli sadja, ker ni uspevalo zaradi suše. Le 

fige so dobro dozorevale. 

 

KOŠNJA 

Oče me je naučil brusiti koso in kositi. Najprej sem kosil deteljo nato šele travo. Najtežje je bilo kositi prvo 

deteljo posejano na njivi ječmena (strnišče ječmena, visoka, poležena in trda detelja). Če je bilo poletje z več 

dežja, smo kosili deteljo tudi po pet krat v letu. Sušili smo na njivi oz. travo na travniku (Rengelišče). 

Večkrat smo obračali seno in spravljali v kope (lonce). Če se je bližala nevihta, smo celo dvakrat ali trikrat 

zlagali in spet trosili seno ali deteljo, da se je dobro posušilo. Ko se je posušilo, smo znosili domov v celkni 

(večji kos platna) ali žbrinci (kraška značilnost).Tudi z vozom smo kdaj pripeljali, če je bilo sena več. Na 

skednju smo zlagali in teptali ločeno deteljo in seno. To je bila zimska krma za naši dve kozi. Pri košnji sem 

pomagal tudi drugim v vasi. Njivo z deteljo smo najprej pograbili z železnimi grabljami, ker je bilo mnogo 
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drobnega kamenja, kar je oviralo pri košnji. Kamenje smo znosili v nečkah ali vozili s karjolo (samokolnico) 

na bližnjo grižo (kup kamenja ob koncu njive) ali na zid. 

BIČARSTVO 

Že pred prvo svetovno vojno je bila v Opatjem selu razvita obrt bičarstvo (več delavnic, nad 50 zaposlenimi). 

To je bila izdelava bičev iz drevesa koprivovca »kropinca«, ki je bilo zasajeno največkrat ob robu parcel z 

njivami. Raste v grmu. Ko je doseglo deblo primerno debelino (obseg 20 do 30 cm), so ga posekali in prodali 

bičarski delavnici. Plačilo so dobili za kilogram teže. Tehtali so na javni tehtnici pred Pahorjevo hišo. Tehtali 

so tudi živino, seno in les za kurjavo. Les so vozili z vozovi in prodali v Ronke in Tržič. V delavnici so debla 

razklali na štiri ali več delov, nato so jih obdelovali s sekiro in z rezivnikom. Za fino obdelavo so uporabili 

fouče. Sledila je še obdelava ročaja na stružnici. Posebne vrste bičev so na posebnem stroju še opletli z 

raznobarvnimi nitmi. Manjše pletene biče so delali drugače. Del debla so razklali na štiri dele, tako da je 

ostal spodnji debelejši del nerazklan. Razklane dele so oblikovali s fouči v štiri šibe, ki so jih greli v posodi 

(v pari), da so se bolj omehčale in lažje zavijale. Delo so nadaljevali tudi nekaj let po drugi vojni. Prodajali 

so jih tja, kjer je bilo več vprežne živine. Mnogim vaščanom je bil to edini vir dohodka. Po letu 1960 je bilo 

uprežne živine vedno manj, zato ni bilo več možnosti prodaje bičev. Vprežne živali so nadomestili traktorji. 

Delavnico je prevzel nov lastnik in izdeloval lesene bate za ravnanje pločevine in razna toporišča. Iz 

delavnice je nastala žaga in sedanja predelava drugačnega lesa (bukev, smreka) v lasti MARUŠIČ d.o.o, ki 

zaposluje približno 20 delavcev. Na večji površini so skladovnice plohov in desk, ki se naravno sušijo. Iz 

njih izdelujejo pol izdelke, ki jih prodajo v Italijo. 

KAMNOSEŠTVO  

V Opatjem selu je stara tradicija kamnoseštva. O zgodovini kamnoloma bi znal razložiti sedanji lastnik 

»Kamenkrasa« Simon Zavadlav (sin Aleksandra in vnuk kamnoseškega mojstra Ivana - Ninota Zavadlava). 

Kamnolom je bil na prostoru, kjer je sedaj kamnoseška delavnica. Moj spomin seže v čas pred drugo vojno 

in po njej, ko so uporabljali za dvig kamnitih blokov iz globine kamnoloma preprost škripec na debelem in 

dolgem hlodu. Pri kovinskem motovilu (vinču), kjer je bila namotana debela jeklena vrv, so štirje delavci s 

pomočjo ročic motali vrv na boben in tako vlekli kamnite bloke iz jame. Pri klanju in oblikovanju blokov so 

uporabljali različno orodje: kladiva, bate, zagozde, železne droge (najtežji drog je bila »marjana«). Delo v 

kamnolomu je bilo zelo težko posebno v poletnem in zimskem času. Pri rezanju kamna v plošče so 

uporabljali sistem z žico, peskom in vodo. 

 

SVILOGOJSTVO 

 V vasi so gojili tudi sviloprejke še po drugi svetovni vojni. Gosenice so se hranile z murvinimi listi in se 

zabubile v kokone, iz njih so v tovarni odmotali svilene niti. 

 

 


