
 
 

KOŠNJA NA LISCI 2013  

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE IN OBISKOVALCE  

 

»MOJA KOSA JE KRIŽAVNA, KER NE REŽE MI NIČ VEČ…«  

Košnja velja za eno najtežjih kmečkih opravil in dandanes to delo poznajo le še starejši, predvsem pa vse bolj 
redki kosci, ki še vedno znajo kositi po starem. 

Okoli petih popoldne bo julijska vročina pod obronki Lisce počasi že ponehala. 

Gospodar bo razporedil fante in može v rajde (op.p. vrste) in skovane kose bodo zarezale v ostro hribovsko travo 
senožeti. Naslednji kratek postanek kosca bo ob hladnem požirku, ob brušenju kose ali pa ko se otre potno čelo.  

Pogovor starejših koscev, ki pomodrujejo ob kakšni krepki, ki jo izreče nadobudni mladenič, pripomore k dobremu 
razpoloženju in nad obronki Lisce se oglasi pesem. 

Ko bo del senožeti pokošen, si bodo možje in fantje v hladnem zavetju privoščili kratek oddih. To je prizor, ki kliče 
gospodinjo, da prinese malico in poskrbi, da kosci ne bodo ne lačni ne žejni.  

Ko bo dan dodobra končan bodo dekleta grabile seno v vrste za spravilo.  

Proti koncu vseh opravil se bo oglasila harmonika ter naznanila čas za veselje z obveznim likofom. 

 

O PRIREDITVI  

 

Saj se še spomnite, kajne? 

Skrbno skovane kose najlepše odrežejo travo. 

Prizori, kakršne si sredi julija ustvarimo v KŠTD Blaž Jurko Razbor, predstavljajo spomin na ne tako davno 
preteklost, na utrinke iz življenja nekoč, na čas, ko so bila tovrstna opravila del jutranjega poletnega vsakdanjika 
na marsikateri kmetiji pod obronki Lisce. 

Poletno sonce, vonj po pokošeni travi in prijetna družba, vse to nas druži že vrsto let, zato Vas vabimo v goste  

 

Košnje na Lisci, 

ki bo v soboto, 27. julija 2013, 

s pričetkom ob 17:00 uri. 

 

V KŠTD Blaž Jurko si prizadevamo, da prikaz košnje na Lisci poleg etnološke vrednosti zraste v osebno doživetje, 
starejšim kot spomin ne tako davne preteklosti, ko je bila ročna košnja nuja, potreba ter del poletnega vsakdanjika, 
mlajšim pa v svojevrsten preizkus spretnosti in vzdržljivosti. 

 

Košnja na Lisci je v letu 2013 poteka pod skupnim imenom sklopa prireditev »Iz skrinje naših dedov in babic«, ki 
smo ga pripravili v KŠTD Blaž Jurko z namenom, da z ustvarjalnimi in inovativnimi pristopi dokažemo, kako narobe 
bi bilo pozabiti bogato lokalno kulturno in naravno izročilo hribovskih krajev izpod Lisce. 

S prisrčnimi pozdravi ter na snidenje na Lisci! 
  



 
 

NAVODILA  

 

KDO SODELUJE NA PRIREDITVI? 

Sodelujoči na prireditvi so vabljeni kosci in grabljice s strani KŠTD Blaž Jurko Razbor.  
Fotografiranje in snemanje prireditve je možno ob predhodnem dogovoru na samem prireditvenem prostoru.  
 
JE KOŠNJA NA LISCI TEKMOVANJE ZA NAGRADE? 
Ne. Vsak udeleženec prireditve prejme majico in obrok brezplačno ob koncu uradnega dela prireditve. 
 
KAKO JE V PRIMERU SLABEGA VREMENA? 
Košnja odpade v primeru slabega vremena. O izvedbi prireditve bo odločeno na kraju samem. 
 
JE PARKIRNI PROSTOR ZAGOTOVLJEN? 
Parkirnih mest je dovolj pred Tončkovim domom na Lisci in na za to označenih mestih, v kolikor se ne boste odločili, da na 
Lisco pridete peš. 
 
POTREBUJEM USTREZNO ORODJE IN KAJ NAJ OBLEČEM? 
Vsak kosec in grabljicah natančno vesta katero je ustrezno orodje in takšno orodje prineseta s seboj, ravno tako je z opravo.  
Za brezhibnost orodja bo poskrbljeno tudi pred in med prireditvijo. 
 

KAKO SE OBNAŠAM KOT GLEDALEC NA PRIREDITVI? 

Kot gledalec na prireditvi lahko opazujete delo na prireditvenem prostoru na za to označenih mestih.  
Prosimo, da upoštevate navodila vodje prireditve, oziroma gospodarja pri košnji.  
 
POTEK PRIREDITVE IN KAM  PO KONČANI PRIREDITVI? 
Prireditev bo predvidoma trajala dve uri.  
Sama prireditev bo potekala na označenem prostoru.  
Vodja prireditve - gospodar bo neposredno pred prireditvijo poskrbel za natančna navodila in usmeril kosce ter grabljice na 
ustrezna mesta.  
Prehod k sodelujočim na prireditvenem prostoru zaradi varnosti ne bo možen. 
Če pri sami košnji in grabljenju ne sodelujete, boste lahko opazovali delo na prireditvenem prostoru in na za to označenih 
mestih.  
Po končani prireditvi bodo sodelujoči pri prireditvi povabljeni k obedu.  
Ravno tako bo vsem gledalcem ves čas na voljo gostinska ponudba s cenika Tončkovega doma na Lisci. 

 


