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Pod domeno www.lanenazgodba.si je stran delovala od 25. 10. 2011 do 31. 3. 2014. Prenešena vsebina je dosegljiva spodaj. 

KOLOVRAT, SKRINJA  IN  POVESEM  –  NEVESTI  NAJLEPŠA  PESEM 

Stkana zgodba lanenega prtiča 
Zgodba o lanenem prtiču je zgodba bice(1) Pavle, doma z visokogorske kmetije na 
Graški gori(2). Začela jo je pripovedovati nekega toplega jesenskega popoldneva leta 
2010, ko smo se na njenem vrtu s sosedovima dekletoma Patricijo in Silvijo 
pogovarjali o starih kmečkih opravilih in običajih. Zanimalo nas je, ali lan uspeva tudi pri njih, tako visoko, 
in ali so ga sejali ter iz njega tkali hodno platno(3). 
»Seveda len(4) uspeva tudi pri nas …  in saj veš, da smo skoraj vse, kar smo potrebovali za življenje, 
pridelali in naredili sami, tu, na kmetiji. Tudi hodno platno!« odvrne. 
Nato se zamisli in reče dekletoma: »Pridita!« 
Dekleti ji sledita v hišo. Pavla odide v sobo. Odpre staro omaro in iz zadnjega dela zgornje police potegne 
ven zmečkan škrnicelj(5). Razvije ga. Gre za manjši laneni prtič.  Vidi se, da je poševno obrezan, torej je bil 
del nečesa večjega. Poskuša ga zravnati … ob tem pa se njeni spomini prelijejo v zgodbo. Kot mlado dekle 
je pripravljala svojo balo in laneni prtič je imel v njej pomembno mesto. Spominja se, kako so včasih sejali 
lan, ga obdelovali, tkali, in platno vunšivali(6) … 
»Kaj pa, če bi midve posejali lan in naredili zase lanene prtiče?«, Patricija preseneti Pavlo. »Bi šlo?« 
Pavla nagne glavo, razmišlja, nato pogleda izpod čela, se nasmeji in reče: »Bogvedi, če bi se spomnila 
vsega … pa našla vse orodje … Ja, morebiti pa bi vsi tu gori še vedno to znali«. Ena drugi se hudomušno 
nasmejijo, jaz pa vem, da je seme namere vzklilo. 
In začel je nastajati film. Z bico Pavlo, njeno hčerko Bernardo in sosedovima vnukinjama Patricijo in Silvijo 
posejemo lan. Sodelujejo sosedje, sorodniki, zbiratelji, etnologi … Iščemo stara orodja, poizvedujemo po 
vaseh, se srečujemo s težavami, slabim vremenom … , a Pavlina zgodba se vztrajno tke. Izvemo veliko o 
nekdanjem življenju žensk na vasi, o trdem delu, pa tudi o zabavnih pripetljajih in običajih. Trdno smo 
odločene, da tudi me naredimo lanene prtiče. Ko bi nam le uspelo! Z njimi želimo obogatiti Patricijino in 
Silvijino balo. Pa ne le zaradi bale, tudi zaradi Pavline zgodbe, ki tke trajno vez iz preteklosti v mlade roke 
in srca. Da bodo s spoštovanjem, ponosom in čutenjem naših skupnih korenin tkali zgodbe svojega časa 
še naprej, za nove generacije. 
Želimo, da se film konča z novim lanenim prtičem, ki ga bomo naredile vse tri generacije žensk in s 
Pavlino zgodbo o tem, zakaj je laneni prtič, ki je bil nekoč njen svatbeni prt, obrezan in kako je, skrbno 
spravljen v zgornjem delu stare omare, čakal na dan, ko je lahko ponovno zaživel in prek naše filmske 
zgodbe obudil pozabljeno tradicijo. 

 
1
 bica – tako rečejo stari mami, babici na Graški gori ter ponekod na Štajerskem in Koroškem 

2 
Graška gora 

3
 hodno platno – laneno platno 

4
 len – tako rečejo lanu na Graški gori 

5
 škrnicelj – papirnata vrečka 

6
 vunšivali – vezli 

 

 

 
 

http://www.lanenazgodba.si/
https://maps.google.si/maps?q=64+Ple%C5%A1ivec,+Velenje&hl=en&ie=UTF8&sll=46.409801,15.10551&sspn=0.008389,0.021136&oq=Ple%C5%A1ivec+64,+Velenje&hnear=Ple%C5%A1ivec+64,+3320+Velenje&t=m&z=16&iwloc=A


S T U D I O

 

 

Tkalci zgodbe 
 

Vera Bandalo 
Tomo Čonkaš 
Ana Filip Plazl  
Jožica Grobelnik 
Patricija Grobelnik 
Sandi Grudnik 
Marija Jelen 
Zdravko Jelen          
Marijan Juvan               Silvija in Patricija 
Marijana Juvan                                                  
Dona Kopić 
Irma Kopić 
Ivan Krenker                                                                  
Pavla Krenker 
Marija Kuzman 
Bernarda Lebko 
Slavko Lenart 
Dominik Lipnikar 
Marta Lukaščik 
Milan Marič 
Andreja Meh 
Bojana Planina 
Cvetka Plazl 
Drago Plazl 
Anže Plazl Smolnikar 
Anica Podlesnik 
Aca Poles 
Zdravko Slepec 
Cvetka Šteharnik 
Franc Šteharnik 
Alenka Tepej 
Silvija Vocovnik 
Martin Vocovnik 
Pavlika Žlebnik 
Kulturno turistično društvo Kulturnica Gaberke 
Pevke »Gaberški cvet« s harmonikašem Boštjanom Jevšnikom 
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Č A S N I K 

 
 

1. april 2013 

 

Videospot                                      
“Le predi dekle, predi” 

Kliknite tu – všečkajte, razpošljite po vesoljnem svetu in 
zapojte z nami  

http://www.youtube.com/watch?v=Ne2_H4ee6xM&featur
e=youtu.be 

 

To ni prvoaprilska šala, ampak še en lep izdelek našega Toma. No seveda je bilo tudi nekaj moje 
podpore, predvsem pa je to prelepa nadgradnja čudovite slovenske ljudske pesmi, za katero je priredbo 
napisal Matjaž Jarc, ki je tudi umetniški in strokovni vodja naše ženske vokalne skupine Moje Drage 
Dame, ki smo pesem zapele in posnele v Matjaževem studiu Hymnos. 

LE PREDI DEKLE, PREDI 

(Ljudska) 

Le predi dekle, predi, prav tanko nit naredi, 

da se ne bo krotičila in tud` ne tkaucu trgala. 

Dr-dr, dr-dr, dr-drrr. 

Poštena je predica in stara je resnica, 

da tisto dekle kaj velja, ki obleko vso domačo ima. 

Dr-dr, dr-dr, dr-drrr. 

Le predi prav vesela, boš lepe pesmi pela. 

Kolovrat pojde rad okrog, bo tekla lepše nit od rok. 

Dr-dr, dr-dr, dr-drrr. 

Boš tanko nit storila, da ne bi pozabila, 

kako življenje nežno je, ki kakor nit pretrga se. 

Dr-dr, dr-dr, dr-drrr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1470
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1470
http://www.youtube.com/watch?v=Ne2_H4ee6xM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ne2_H4ee6xM&feature=youtu.be
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20. marec 2013 

 

A Spun Tale Of The Flaxen Napkin 
 
Koooončno smo izdelali in izdali film tudi z angleškimi podnapisi. 
Če bi ga kdo rad imel, nič čakati, takoj poklicati: 
Bojana 041 371 510 ali pisati elektronsko: 
bojana.planina@siol.net  
  
Film je lepo darilo in lep spomin iz naših krajev, še posebej za 
vaše sorodnike, znance, prijatelje, ki živijo v tujini.  
 
Cena je skromnih 11.- eur + poštni stroški. 
 
Z nakupom spodbujate nastanek novih filmov o naši bogati 
kulturni dediščini. 

 

 

 

 

 

 

27. marec 2013 

 

Napovednik za film                                                              

                                                                 
Poglejte si ga in ga všečkajte : ) 
 
Napovednik / trailer:  
Skana zgodba lanenega prtiča /  
A Spun Tale Of The Flaxen Napkin   
klik tukaj -   
http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvTImt_g 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1453
mailto:bojana.planina@siol.net
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1448
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1448
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1448
http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvTImt_g
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13. marec 2013 

 

Članek v časniku KMEČKI GLAS, predvajanje filma v POŠ Letuš 

 
21. februar 2013 

 

Projekcija v Centru starejših ZIMZELEN    

Film so si stanovalci Centra starejših Zimzelen v Topolšici ogledali z 
zanimanjem, saj so nekateri v svojih mladih letih sodelovali pri opravilih, 
povezanimi z lanom. Projekcija je bila pod okriljem rednega sodelovanja 
doma Zimzelen in Muzeja usnjarstva Šoštanj, za kar iskrena hvala Diani 
Janežič in Miranu Aplincu. 

Hvala za prijeten in poučen pogovor gospe Danici Ževart, upokojeni pedagoginji, etnologinji in 
slavistki. Več o njej  na: http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&tag=805 

Na sliki Miran Aplinc (Muzej usnjarstva na Slovenskem, Šoštanj in režiser Tomo Čonkaš) 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1410
http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&tag=805
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5. februar 2013 

 

Članek v reviji VZAJEMNOST 
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1. februar 2013 

 

Članek LIST, januar 2013 

Krepko smo že zakoračili v leto 2013, pa naš film še vedno odmeva med ljudmi. Tokrat ga 
prinaša šoštanjsko občinsko glasilo List, ki je objavilo zelo prisrčno in zanimivo napisan članek 
Jožeta Miklavca.  

Torej Jože, ponovna srčna hvala. V domove ljudi prineseš v tem času lepe misli o lepih stvareh, 
ki se dogajajo z iskrenimi ljudmi, kot poje pesem Majde in Mojmirja Sepeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1335
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27. december 2012 

 

Članek v Š. O. P., december 2012 

      

 

27. december 2012 

 

En Čvek v časniku NAŠ ČAS 

 

 
 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1319


S T U D I O

 

 

21. december 2012 

 

Članek SAVINJSKE NOVICE 

Jože, petkrat hvalaaaaa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1322
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12. december 2012 

 

Članek v časniku KMEČKI GLAS 

Jože, hvalaaa. 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1202
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7. december 2012 

 

Zahvale in … kaj naš čaka prihodnje leto 

Ko so iz dvorane gostilne Plazl odšli že skoraj vsi, je Pavla kar stala. Verjetno ni mogla verjeti, 
da je konec. V Šoštanju je priznala, da si ni mislila, da bomo speljale celo “zgodbo” do konca. 

Priznam  – tudi jaz sem bila parkrat čisto brez ideje, kako nadaljevati. Lanu je bilo premalo, za 
terice nisem vedela, kje naj jih najdem, tkalca sem iskala tri mesece, čeprav sem imela sedem 
imen. Pa so se vedno našli dobri ljudje. S komer koli sem govorila, mi je skušal pomagati, mi 
svetovati kakšno ime … Slovenija ima dobre ljudi. Med njimi ste vi – vsi napisani v kolofonu 
filma. 

Hvala Marta Gregorc – za lan, poln ljubezni in pridnosti. 
Hvala Franc – za srčnost; veliko srce imaš, tako veliko, da so morali dohtarji zanj zamenjati 
črpalke. Hvala Cvetka za podporo in čudovito laneno pogačo. 
Hvala Marija in Zdravko – za vajino pomoč in sodelovanje, čeprav sta vpeta v toliko dela na svoji 
kmetiji. 
Hvala Marijana in Marijan – ker sta tako pozitivna človeka, dobra, delovna in vama nič ni težko. 
Hvala Nadja in Matjaž – ker sta velika človeka, polna razuma, razumevanja, znanja, širine, 
delavnosti in modrosti; Nadjin glas nas v filmu kar objema, Matjaževa glasba polni dušo; mislim, 
da se vama ne bom nikoli mogla zares oddolžiti. 
Hvala MDD – ker ste se tako enoglasno večglasno odzvale. 
Hvala Irma, Milan in Jože – za konkreten PR! 
Hvala Milojka, Andreja, Urška – za kooperativnost. 
Hvala Ivica – da me niso zadušili papirji in da si tako dobrovoljna ter pripravljena pomagati. 
Hvala Tomo – za tista dva odločilna dneva, ko se nama je rodil koncept filma. 

Hvala vsakemu posebej, ki ste prispevali svoj kamenček v mozaik. Film je tudi vaš. 
Ne zamerite mi, če katerega od vas nisem poimensko navedla. Izvod DVDja vsakemu od vas je 
najmanj, s čemer se vam s Tomom lahko zahvaliva. Srčna hvala. 

Pred nami je zima. Ne prepuščajte se malodušju. Kar koli se dogaja z našo deželo in kar koli 
delajo z njo, ne morejo ukloniti naših src. Družite se še naprej z dobrimi ljudmi, delajte dobra 
dela in uživajte lepo, polno življenje. 

Aha, kaj naprej - je treba povedati!  Bica Pavla ima novo nalogo. Ne le, da mora “gor spraviti” 
mlade backe in kozličke, ki jih “fotra” na dudiko, prek zime mora razmisliti, naštudirati in 
odsanjati, kakšno toplino je v njenem življenju in življenju naših prednikov imela domača volna. 
Katera zgodba se bo ustvarila? 
Kje najti pastirce ovac? 
Kdo nam bo pomagal prati in striči ovce, narediti prejo? 
Katere mladenke in mladeniče bo Pavla naučila obdelovati volno in plesti nogavice? 
Kdo je bila “štrikfrajla”? 
Kakšno vlogo je pri volni imel bicikel? 
S čim so nekoč barvali volno? 
Ne veste? 

Hm. Treba bo narediti nov film. Da nam bo toplo. Vse lepo v novem letu. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1114
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6. december 2012 

 

Članek v časniku VEČER, 6. 12. 2012 

Avtor objavljene fotografije in članka je Jože Miklavc. Hvala! 

 
 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1188
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3. december 2012 

 

Naš skladatelj MATJAŽ JARC in ženska vokalna skupina MDD 

Glasba, ki spremlja naš film, je delo skladatelja Matjaža Jarca. Po premieri smo pohvale za 
napisano glasbo in glasbeno opremo slišali iz več ust.  Že na začetku, ko smo pred filmom 
predvajali pesem “Le predi dekle, predi”, sem prejela odobrajoči Brankov “pokimek”. Tudi za to 
pesem je priredbo v večglasju napisal Matjaž Jarc. Pod njegovim vodstvom smo jo zapele MDD-
jevke, pri Matjažu pa smo jo tudi posnele. Celo pesmico lahko slišite na posebni strani tega 
Časnika pod datumom 16. november 2012.  

In kdo smo MDD?                                                                                                                      
MDD pomeni Moje drage dame. Seveda smo mišljene Matjaževe drage dame. Ime pa se je 
“prijelo” takrat, ko smo si morale ob priliki našega prvega javnega nastopa nadeti ime, saj ga do 
takrat nismo imele. So pa to seveda Matjaževe besede, ko nas po odmoru na  vajah, med 
katerim se običajno zaklepetamo in presežemo dogovorjeni čas za odmor, vljudno in galantno 
pozove: “No, moje drage dame, bi nadaljevali!” Sicer pa je na spletni strani Matjaževega 
Hymnosa  o nas zapisano takole: 
Moje Drage Dame je ime ženske vokalne skupine, ki se je zbrala leta 2009. Sestavljajo jo Andreja Dolinšek, Bojana 
Planina, Erika Mauko, Hanka Kastelicová, Marija Čeh, Milena Domjan, Milena Rupar, Mojca Peterin, Nadja Jarc, 
Tanja Curhalek in Živa Tavčar. Izvajajo predvsem ljudske pesmi v originalnih jezikih različnih narodov vsega sveta. 
Priredbe jim pripravlja Matjaž Jarc, ki tudi vodi vaje in skrbi za produkcijo posnetkov. Doslej so izdale dve plošči. 
In če želite slišati dve naši pesmi, na spodaj omenjeni spletni strani kliknite na VIDEO in … uživajte : ) 

Matjaž, hvala. 

Hymnos klik     http://hymnos.si/MDD.html 

Več o Matjažu Jarcu klik  http://sl.wikipwdia.org/wiki/Matja%C5%BE_Jarc  

2. december 2012 

 

Film na GRAŠKI GORI, Gostilna Plazl, 1. december, ob 18. uri 

Kulturno društvo Graška Gora nam je pomagalo pripraviti graškogorsko premiero in razstavo. 
Razstava orodij in pripomočkov je bila za domačine ravnotako zanmiva in je spodbudila še nove 
zgodbe in modrovanja o delu in življenju nekoč. Silvijini starši in bica, ki niso mogli priti v 
Šoštanj, so občudovali Silvijo na velikem platnu. Tudi zame je bil to še posebej ganljiv dogodek, 
saj sem se poslovila od bice Pavle, Patriciji in Silviji pa sem predala njun lanen prtiček, ki ga 
bosta imeli, kot sta rekli, kot prvo stvar njune bale. (Sedaj vesta, od kod prihaja naziv bala!)  

Iskreno sta bili veseli. Klepet z domačini je še posebej prijeten. Pavla je kar stala in me gledala 
kot da ne more verjeti, da smo zgodbo izpovedale. Cvetka je od “nekod” prinesla nebeško 
domačo žganje, tako da smo si skupaj, Cvetka, Drago, Tomo in jaz “ruknili” na našo Laneno 
zgodbo.   

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1194
http://hymnos.si/MDD.html
http://sl.wikipwdia.org/wiki/Matja%C5%BE
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1112
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1. december 2012 

 

Film v ŠMARTNEM OB PAKI, Mladinski center, 1. december 
ob 12. uri 

Šmartno ob Paki je simpatičen kraj z nekaj več kot 3.000 prebivalci in eno osnovno šolo, s 
katere si je film prišla ogledat Marija Vodovnik. Projekcija je bila del adventne delavnice, na 
kateri so seveda prevladovali otroci. Na začetku filma so še malo klepetali, potem pa je nastala 
čista tišina. 

Po filmu s(m)o starejši imeli priliko modrovati in se spominjati, koliko povesni, kodel in bal platna 
je bilo po hišah in koliko so ga še pred kratkim vrgli stran, saj z njim niso imeli kaj početi. No, tudi 
v drugih krajih po Sloveniji sem slišala podobne zgodbe. Škoda. Laneno platno je še dandanes 
dragoceno in postaja vedno bolj. V mnogokaterih hišah občudujem prelepe lanene zavese, prte, 
pregrinjala … Gospa Marta še vedno z veseljem nosi prelep lanen rekelček, uporablja pa tudi 
lanene brisače, ki čudovito in ravno prav prekrvijo kožo.  

Na ogled filma so prišli tudi najini sovaščani, Jože in Stanko, pa prijatelja Mojca in Dani, ki sta 
bila prejšnji dan zadržana … Z zanimanjem so si ogledali razstavo (podobno kot v Šoštanju) in 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1076
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1076
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se podkrepili s Pavlinim rženim kruhom in lanenim skutinim namazom. 
Od Mojci, katere starši so doma pri Kolpi in veliko otroških dni preživela tam, sem dobila ganljivo 
pismo. Mojca, hvala. 

Foto: Bojana Planina 
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30. november 2012 

 

PREMIERAAAAAA filma 

Oooo, končno. Vsa ekipa je spet v pogonu. Cvetka peče mlečno laneno pogačo, Jožica potičko, 
Franc “rihta” domače pecivo izpod rok domačih gospodinj, Pavla peče ržen kruh (ja v tisti krušni 
peči, ki jo vidite v filmu), Bojana pripravlja skutno-laneni namaz, Tomo je šel po pijačo, Patricija 
in Silvija težko čakata svoj filmski “debi”, pa ”, pa prtičkov, čeprav nista čisto prepričani, ali ji 
bosta dobili … 

Kulturni dom Šoštanj je na široko odprl vrata. Pavlo, Silvijo in Slavka je pripeljal Dinko skupaj z 
darilnimi lesenimi okvirji za slike, ki jih je naredil Ivan. Bojanin Miha in njegovo dekle Živa 
tovorita orodja in pripomočke za obdelavo lanu na oder, da tam Bojana pripravi razstavo; potem 
izza sprejemnega pulta delita darilne izvode DVDja s filmom, ki ga prejme vsak, ki je sodeloval 
pri filmu. Tomova Živa je “dvorna” fotografinja. Zabeleži in dokumentira veledogodek poznim 
rodovom v spomin. Jožica pripravlja v preddverju prelepo razstavo izvezenih lanenih prtičkov, 
prtov, zaves …, Marta iz Celje prinese dragoceno snovalno deščico iz leta 1884, čolniček iz 
starih statev, pretikalo z novih statev pa “štritloh” … 

Dvorana je pripravljena, tehnik Ivan in Tomo sta preverila film, mi pa čakamo novinarje za kratko 
novinarsko konferenco. Duška Lah (TV Slovenija) sporoči, da bo prišla, če se bo le utegnila 
vrniti (po Sloveniji so demonstracije), snemalec Milan Marič (za prispevek na VTV) je tu, prav 
tako Jože Miklavc, priteče še Irma Kopić (ki je bila tudi na terenu), tako da so intervjuvi z 
glavnimi “protagonisti” narejeni. Patricija in Silvija data svoj prvi filmski intervju. 

Ob 18h odpremo vrata dvorane za obiskovalce, ki jo pridno napolnijo. Seveda, radovedni so … 
in mi tudi. Premiera je zmeraj trenutek resnice. Zavesa je zaprta, na njej se projecira podoba 
plakata. Luč v dvorani se ugaša, tehnik spusti pesem Le predi dekle, predi v izvedbi ženskega 
pevskega zbora MDD. Zavese se odpirajo, na odru se osvetli razstava: laneno seme v košarici – 
lanene bilke – rifel – lanene bilke med trlico – greben – kodela na preslici – kolovrat – preja, ki 
teče na motovilo – lanena nit na vretenu – velik klančič na tleh – in razstavljeni štirje prtiči: Pavlin 
obrezan prtič ter izvezeni naši novi prtiči. Vau. Ko se pesem izteče, se začne film. 

Pogledam v dvorano ljudi. Zamaknjeni so v platno. Mislim, da jim je včeš. Branko mi odobrajoče 
pokima z glavo, Patricijina mamica Marjana je ganjena, oče ponosen, Anica je zamaknjena, 
Franc se smeji, ravnateljica šoštanjske osnovne šole je navdušena, Jani je lepo pri srcu, Mirjam 
in Boris uživata, Lila in Jani sta zamaknjena, Marijana in Marjan gledata kar vzravnano … 
Mislim, da bo v redu. Sedim zraven Pavle. In ko je na vrsti tisti del, ko jo jaz sprašujem, če je len 
zato len, ker je len – lenoba, se zasmeji cela dvorana, tudi jaz. Z glavo se smeje naslonim na 
Pavlino ramo, ona pa se zasmeji nazaj in me z roko “pomiri” češ, saj je res len! 

Film se konča. Ploskanje. Pavli, Jožici, Marti, Patriciji in Silviji in meni se na odru pridruži še 
“naš” Tomo – edini moški. Na vprašanje, kako je bilo delati z ženskami, odgovori, da lepo, 
ampak da se tudi v filmu vidi, kako sta naši dekleti ta čas zrasli. Res je, postali sta pravi 
lepotički. 

Večer je minil še v kratkih TV intervjujih med gledalci, ob kozarčku in dobrotah. 

Hvala vsem vam, ki ste se tako lepo in z zanimanjem dobrohotno odzvali. 
Čudoviti ljudje ste. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1034
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Vsak posebej. 
Brez prav vsakega od vas tega filma in stkanih ptičkov ne bi bilo. 
Med nami se je stkala prav posebna ni! 

Foto: Jože Miklavc, Živa Čonkaš 
 

                      

Plakatov po mestu je bilo kar precej           V preddverju razstava – to je izvezen prtič Jožice Grobelnik 

 

                                                  

                                  

Od leve: Marta Lukaščik (tkalka), Jožica Grobelnik (vezilja), Pavla Krenker, Patricija Grobelnik, Silvuja Vocovnik, 
Tomo Čonkaš (kamera, režija), Bojana Planina (scenarij, organizacija) 
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Slika je Bojanino darilo Marti Lukaščik.         Če ne prepoznate the pripomočkov, morate film gledati natančneje  

   

Vsak udeleženec filma in sodelovanja prejema svj brezplačni izvod DVDja s filmom. 

         

 

    

  

                          Milan Marič v »elementu«. 
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Razstava orodij v dvorani. Tile sliki sta za darilo so od Bojane na premieri prejela Zdravko Jelen in Jožica Grobelnik.   

                     

                    Jože Miklavc v »elementu«. 
 

       

 

Še intervju Irme Kopić in vrata se odpirajo; nestrpno pričakovanje. 

 

           . 
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                                                            Po ogledu filma pa na dobrote, ki so jih spekle Gaberške gospodinje. 
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    Franc Šteharnik – vodič po kulinariki.               Kruh z lanom. Skutni namaz z lanom je izpod Bojaninih rok. 

                        

              Nasmejani oče Toma Čonkaša in njegova Olga. 

                
 

    
                                                                                               Jani Napotnik:  »Punce, ne me hecat, tole je res lan!« 

        Prilika veselega druženja in obujanja spominov.  
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           Mirjam in Boris Salobir        Lili Napotnik Deda Slavko z vnukinjo Silvijo                    Gaberški cvet 

              

                                                                       Slika, Bojanino darilo Marijani Juvan.                 Mož Jožice Grobelnik. 

   

                                               Pogovor »veličastnih«, Mirko, Franc, Branko in Tomo 

             

Mmm, pravi Lan, tole z lanom ja pa OK!  Lan in Peter Vrčkovnik, Igor Bahor   
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Tule pa je prispevek novinarke Irme Kopić in snemalca Milana Mariča. Najhvala. 

Klik tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=gxiZxdNybZ8 

 

 

29. november 2012 

 

Snovalna deščica, snovalna palica, štritloh, čolniček, pretikalo 

Prva slika: snovalna deščica, snovalna palica (z luknjicami), štritloh, čolniček, pretikalo, Cvetkin 
izvezen lanen prt od njene mame, Martina izvezena lanena brisača Druga slika: Patricija 
pomaga Marti pri snovanju osnovne niti, ki gre na statve Tretja in četrta slika: štritloh – (štrikloh, 
štritof, vivček) lesen količek, na sredini izdolben, v odebeljenih koncih je luknjica; skozenj 
napeljemo nit in jo z vretena zvijamo v klančiče (klobčiče); štritloh nit očisti olesenelih delcev, nit 
zravna krotic (odbebeljenih delov) in jo omehča; nit navijamo v klančič v vseh smereh, da je med 
njimi čim več zraka, da nit ne splesni ali počrni. 

Peta slika: 
čolniček – Marta vlaga ovito nit v čolniček 

Šesta slika: 
pretikalo – uporablja se na novih statvah, ki so navpične; okoli palice je navita nit; s pretikalom 
tkemo tako, da ga pretikamo od leve na desno med najmanj dvema plastema osnovnih niti; nato 
z nogo premaknemo nosilec osnovnih niti in s pretikalom vtkemo nit od desne na levo … 
in tako ponovno, ponovno, ponovno … za 10 cm, širine cca 60 cm smo potrebovale kar eno uro. 
Silvija bi najraje z njim čarala, tako ji je pretikalo opletalo … 
Spretni tkalci stko v desetih do dvanajstih urah 30 m platna. 
“Tkalčev stan ni lagan.”  

Sedma slika: 
Silvija na tkaučovskem stolu, starem skoraj 100 let, ki izhaja iz Savinjske doline; čolniček zašiba 
(porine) z desne na levo med dve plasti osnovnih niti (glej puščico), nato z nogo premakne 
nosilec osnovnih niti in zašiba čolniček z leve na desno ter poravna 

Ker mi nismo imeli dovolj lenene preje, je Marta za osnovo pripravila bombažno nit. 
Snovanje na statve je precej zakomplicirano. Ko sem Pavlino znanko, ki ima doma statve 

http://www.youtube.com/watch?v=gxiZxdNybZ8
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1058
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vprašala, če bi jih usposobila za naše tkanje, je rekla, da težko, da bi potrebovala kar dva dneva 
… Lahko tkemo dvojno platno – to je šele komplicirano … 

Stkano platno belimo na soncu, da izgubi svojo barvo. Sproti ga močimo in obračamo. Gospe so 
nam povedale, da so pozimi in poleti po travnkih ležali prtiči in če je kdo prišel h njim na obisk, je 
tudi on platno zmočil in obrnil … 

                                                                                                           

                                              

 

15. november 2012 

 

STKANA ZGODBA LANENEGA PRTIČA 

Dokumentarno izobraževalni film predstavlja pridelovanje in obdelavo lanu od zasejanega 
semena do stkanih prtičkov. S tem so se nekoč ukvarjali skoraj na vsem ozemlju današnje 
Slovenije, danes pa se z izdelovanjem hodnega platna iz pridelanega lanu skoraj nihče več ne 
ukvarja, vendar postaja obujanje te tradicije prek različnih društev vse večje. Osrednje like filma 
predstavljajo ženske, od najstarejše bice Pavle, doma s hribovske kmetije, 
prek Bojane, ki prihaja iz mesta, do mladih deklet, dvanajstletne Patricije in 
trinajstletne Silvije, ki živita v Pavlinem sosedstvu. Pavline bogate 
življenjske izkušnje in znanje, povezano z lanom, se kot nitka tkejo tudi v 
filmski zgodbi, ki obuja stare kmečke veščine, da ne bi potonile v pozabo. 
Prizorišče filmske zgodbe je hribovska kmetija na Graški gori, v hribovju 
nad Velenjem, Šoštanjem in Slovenj Gradcem ter vas Gaberke ob 
Šoštanjskem jezeru. 

Dekleta v pogovorih s Pavlo izvedo veliko o življenju in delu, kot so ga na 
kmetiji opravljali nekoč. Pavla jih z zgodbo o svojem obrezanem lanenem 
prtiču, večino katerega je uničil ogenj, spodbudi, da pri njej posejejo len ter 
stkejo svoje lanene prtičke za balo mladih deklet. Vendar delo z lanom 
zahteva veliko časa, potrpljenja, posebnih orodij in pripomočkov, ki jih je na 
kmetijah dandanes redko dobiti. Pa tudi znanje je že v daljnem spominu 
starejših ljudi. A vztrajajo.  

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1173
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Tako spremljamo delo z lanom: od semen, ki jih posejejo pregosto, skrbi zaradi slabega 
poletnega vremena, snežnega meteža par dni pred pipanjem in vležavanjem ruvačev, do 
izjemnega odziva vaščanov, pa tudi meščanov Velenja in Šoštanja. Iščejo ljudi, ki bi orodja še 
imeli, jih znali popraviti ali po zgledu in spominu narediti nova, pa tiste, ki bi pomagali pri 
zahtevnemu postopku obdelave lanu, kot je na primer teritev, pa najti tkalca … Pri tem naletijo 
na pozitiven odziv in na veliko pripravljenost ljudi. Pavlin sin Ivan popravi star rifel ter izdela 
novo preslico in vreteno. Pavlina sorodnica Marijana zbere veliko koristnih informacij in se 
dejavno vključi v delo. Franc in njegova žena Cvetka se spomnita na Marijo in Zdravka s kmetije 
blizu Graške gore, ki imata nekaj orodja in še sejeta lan. Zdravko dobrovoljno prevzame 
postavitev kompletnih terišč, izdela načrt zanje, zbere pri sosedih in znancih trlice in poskrbi, 
da je orodij in pripomočkov za teritev dovolj. Lan, ki se prek noči suši v poprej zakurjeni Pavlini 
krušni peči, tre staro in mlado – preko 30 pridnih teric in moških pomočnikov. Oleseneli delci – 
pezdírji jim padajo na tla, v rokah pa jim ostajajo vlakna iz stebel. Teritev je naporno delo, a tudi 
vesel družabni dogodek, poln hecov, petja in nagajivk, kjer najbolj nastrada Branko, ki ga terice 
nabúlajo s pezdírjem, ker jih grdo zmerja, da so čvéke. Še dobro, da jih Mirko pomiri s sladkim 
toukcem.  Iz na grebenu zmikanih povésni in kódel nastaja predivo. Pavla ga natakne na 
preslico in na kolovratu sprede, da dobi prejo. Predenja na kolovratu potrpežljivo uči tudi 
Patricijo in Silvijo. S svojim kolovratom pomaga presti še Slepčev Zdravko iz vasi Zavodnje. 
Pavli seveda kolovrat teče kot pesem: dr-dr, dr-dr, dr-dr, ostalim pa se nit  krotíči, pa tudi strga! 
Strgana nit lahko tkaucu nakoplje veliko težav, saj v platnu lahko povzroči luknjo. Ostalo predivo 
spredejo Pavla, Patricija, Marijana in Bojana na Pavlinem domu. S kolovrata nato nit prek 
motovila navijejo v štrene. Po pranju in namakanju štren v bukovi vodi, jih Pavla in Marijana 
krížpata na perúnjeku, potem pa obesita na sonce. Osušene štrene Pavla prek vretena navije 
v klančíče, pripravljene za tkanje. Pri tkalki, gospe Marti iz Celja, jih čaka pravo presenečenje, 
saj ona tke na  skoraj 100 let starem tkaučovskem stolu! Tkanje, ki sicer poteka na novih 
 statvah, gre počasi: za 10 cm stkane bale, široke 60 cm, začetnik potrebuje kar slabo uro. 
Marta mora večkrat poseči vmes in strgano nitko vešče združiti in vtkati v nastajajoče platno, ki 
ga statve navijajo v balo. Končno so lepi, a grobi prtički stkani. S pomočjo učiteljice vezenja 
Jožice v njih še vunvšijejo začetnice svojih imen.  

Zgodba bicinega obrezanega lanenega prtiča se tako konča. Nepretrgana nit znanja in veščin je 
sedaj v mladih rokah Patricije in Silvije, ki v cvetu svojega vrta že tketa dalje zgodbi njunega 
časa.  

Če niste razumeli vseh besed, morate film pogledati. 

Morda bo zgodba spodbudila tudi vas, da na svojem vrtu ali v loncih posejete lan, spomladi 
uživate v njegovih nežnih, modrih cvetovih, z zrelimi semeni iz jesenskih glavic pa pozimi 
nakrmite ptice, ali pa jih pojeste tudi sami.  

Lan je bil posejan pozno pomladi leta 2010, prtički so bili izgotovljeni v oktobru 2012. Stari 
pregovor, ki pravi »Lan je lan, z njim je posla leto in dan«, se pokaže resničen tudi v filmski 
zgodbi. V filmu so uporabljeni izrazi tako, kot jih govore na Graški gori. 

Ob ogledu filma se tudi zavemo, da čas, ko so naše babice nosile obleke iz doma pridelanega in 
obdelanega lanu, ni tako daleč. Mnogo jih živi med nami in z nami. Kar vprašajte jih in izvedeli 
boste še veliko »stkanih« zgodb. 
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14. oktober 2012 

 

Poglejte naš PLAKAT 

 

 
 

 

14. oktober 2012 

 

Postopek VEZENJE 

Ne moremo verjeti, da gre naša zgodba h koncu. Samo še zvezemo v prtiče svoje začetnice 
imen, pa bo. Pavla temu reče, da bomo “vunšivali”, kar jasno pove, da bomo šivali vun : ) A tudi 
za to je potrebno imeti znanje, spretne prste in potrpežljivost. Ker bodo prtiči na veke vekov 
nosili naše začetne črke imen, se je potrebno pač potruditi. 

Prijazno nam je priskočila na pomoč Jožica Grobelnik iz Velenja. Jožica namreč obvlada tisoč 
in eno vrsto vbodov, veze prave umetnine, vodi delavnice vezenja, piše celo knjige o tem, te dni 
pa je polno zaposlena z Mednarodnim festivalom vezenja, ki bo v Velenju v okviru prireditev 
Evropske prestolnice kulture, od 9. do 11. novembra. Te zvezene čarovnije je nujno treba videti. 
Če pa vas mika vezenje, pridite obvezno, saj bo Jožica tudi tam imela delavnico vezenja …  
Toliko da veste, da smo imeli “tanajbolj pravo” učiteljico. 

Na nedeljsko popoldne smo se torej zbrali na Graški Gori kar v gostilni Plazl. Cvetka nam 
je prijazno odstopila zgornjo sobo, da smo imeli dovolj prostora. Naši četvorki (Pavla, Patricija, 
Silvija, Bojana) so se pridružili še Marijana, pa mala Ana in velik Anže. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=927
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No, najprej je bilo potrebno izbrati predlogo za črko. Jožica je pokazala svojo, izjemno lepo 
izvezeno. Da tako lepo zagotovo ne bomo uspele izveste me, smo si bile takoj soglasne. Ampak 
nam to ni vzelo volje. Prek kopijskega ali karbon papirja (včasih smo mu rekli karbon papir, ker 
ga dela tovarna Karbon in tako piše tudi na njemu)  smo s kemičnim svinčnikom prerisale črke  
in na platnu je ostal njen odtis. Sledilo je učenje enostavnih vbodov, pa verižnih vbodov, pa zank 
za rožice … ojej. Ni bilo preprosto in moram priznati, da je morala Jožica večkrat intervenirati, pa 
tudi kakšne vbode smo morale kar razdreti in začeti na novo. Ampak poglejte zadnjo sliko – 
uspelo nam je. 

Štirje laneni prtiči so narejeni – zaključeni – gotovi – končani! Kako smo ponosne! Vsaka s 
svojim prtičem, narejenim iz lanu, ki smo ga posejale lansko pomlad! Zgodba lanenega prtiča je 
stkana. 

Pavla drži njen začetek v rokah, v svojem obrezanem delu prtiča, ki ga je naredila iz lanu, 
posejanega na njihovi kmetiji pred 58 leti. Svoje znanje je iz spominov prenesla na nas. Njeni 
spomini so tako oživeli in postali del naših življenj ter življenj vseh tistih, ki bodo gledali naš 
film. Tisti čisto njeni spomini, iz časa njene svatbe, ki odsevajo v njenih očeh, pa naj le ostanejo 
samo njej. Patricija in Silvija si bosta svoje ustvarjali sami. Njuni spomini bodo tudi zaradi 
Pavline zakladnice bogatejši. Ne le zaradi prtičev, tudi zaradi vezi, stkanih med seboj ter 
izjemnega doživetja. Le redkim je namreč dano, da si naredijo lanene prtiče iz svojega 
posejanega lanu. Četudi se danes tovrstnega bogastva ne zavedata, pa bo zagotovo plemenitilo 
tkanje njunih zgodb življenja. Hvala bica Pavla. 

                                      

                                                                                                      Ana, Silvija, bica Pavla, Patricija, Anže 

                                     

          Marijana in Marijan Juvan, Cvetka Plazl 
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            Zmaga →         

6. oktober 2012 

 

Postopek TKANJE 

Trije debeli klančiči so narejeni.  Sedaj pa le k tkalcu ali tkalki. Vendar najti enega od njih še 
zdaleč ni bilo enostavno. Imela sem sedem imen, ki so mi jih povedali na Graški Gori, pa v 
Velenju in Ormožu, vendar kljub pravljičnemu številu nobeden od njih ni bil v stanju tkati – no, v 
glavnem njihove statve niso bile v zadovoljivem stanju. Pavlina soseda bi se morda podstopila, 
če bi ji nekdo statve sestavil in napel nit za osnovo. Vendar kje najti takega mojstra? In po njenih 
prejšnjih izkušnjah se statve sestavljajo in napenjajo nekako dva dneva. Ojej! In vprašanje, 
kakšne so tiste prečne niti, ki so narejene iz črevc. Iz črevc? Kasneje sem izvedela, da niso iz 
črevc, ampak da so ravnotako lanene niti, ki pa so jih pomočili v ovčjo ali kozjo kri, počakali, da 
se je strdila, nato pa še premazali z voskom, da je bilo trdnejše in prožnejše. Poglejte na sliki 2 
črno puščico, ki kaže na te “krvave” niti. 

Po številnih telefonadah smo našli delujočo in zelo prijazno ter delovno tkalko v Celju. To je 
gospa Marta Lukaščik, ki nam je z veseljem demonstrirala tkanje tudi na starih statvah, starih 
prek 80 let. Na teh statvah, na katerih sta se smeli učiti tudi Patricija in Silvija – seveda pod 
budnim Martinim očesom, se tke s čolničkom, ki ga z votkovno nitjo ”zaženeš” med napete niti, 
tkeš pa tako, kot bi sedel za mizo. Pravzaprav sediš na deski – klopi, ki je zataknjena na ogrodje 
statev. “Suvalnik” je vodoraven. Z nogami pa premikaš podnožnik, s katerim menjuješ 
napenjalne niti vsakič, preden “zaženeš” čolnič z druge strani. Ja in tako ponavljaš ure in ure in 
dneve … Dober tkalec natke 30 metrov platna v 12-ih urah. “Tkalčev stan ni lagan”, pravi stari 
slovenski izrek. Da prevedem: tkalčev poklic ni lahek. Z več starejših gospa, katerih očetje so bili 
tkalci, sem slišala, da so tkalci nekoč res delali po 12 ur in več na dan. In ker ni bilo denarja, so 
jih plačevali s hrano, kruhom, krompirjem, tudi s suhim mesom pri bogatejših hišah. Tkalci so 
imeli tudi po troje statev. Za hodno, hodnje (grobo) platno, za tančico in za volneno sukno. 

No, me smo naše niti tkale na novejših statvah, ki so navpične in ”suvalnik”potiskaš od zgoraj 
navzdol. Namesto čolniča imajo te statve - me smo mu rekle violinski lok :) Je pa delo res 
potekalo počasi. Tako nekako 8 cm v eni uri. Na začetku seveda, potem pa se je, predvsem z 
Martino pomočjo okoli lesenega bobna lepo ovijala lanena platnena bala. Osnovna nit je bila iz 
bombaža, naše niti smo porabile le za tkanje. Ko je bilo tkanje končano, je Marta platno 
zaključila in odrezala. Patricija in Silvija sta iz bombažnih visečih resic zavezali “franže”. No, 
kako pa se franžam reče po slovensko, se pa ta hip ne morem spomnit. Resice? Naredile smo 
štiri lanene prtiče! Saj ne moremo verjeti! Ali lahko vi? Čisto pa prtiči še niso končani, saj morajo 
za dekletino svatbo prtiči imeti, če drugega ne, vsaj izvezeno začetno črko njunega imena. Sem 
že dogovorjena z učiteljico vezenja … 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=879
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6. oktober 2012 

 

Leseni “količek” ali ŠTRITLOH, ŠTRITIH 
 

                     
 

Če ste na prejšnji sliki natančno pogledali ta leseni količek, vidite, da ima na vsaki strani luknjo, 

po sredini na ga je le polovico. Skozi luknjice poteka lanena nit, ki jo vijemo v klančič. Štritloh nit 

poravna, nategne, z nje pa se izgladijo krotice, odpadejo pa tudi še leseni delci lanenega 
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drobirja. Je kot nekakšen prevrtan ročaj, na sredini izrezan, tako da teče nit pod palcem, ki jo 

združuje, da se klobčič ne navije prerahlo. Za začetek klobčiča se nit navije na polovico orehove 

lupine, če pa te ni, je treba nažagati od leskovih palic po 1 cm dolge koleščke. Zadnji konec 

navijejo na polovico vžigalice in zataknejo v klobčič, da ga tkalec lahko najde. 

 

5. oktober 2012 

 

Postopek KLANČIČ ali KLOBKA, KLOBČIČ 
 
Ne veste, kaj je klančič? Poudarek je na i. Nič hudega. Tudi jaz nisem vedela do pred kratkim. 
Morda pa veste, kaj je klobka? Kaj pa klobčič? No ja, tu smo. Klančič je klobka. Od kod prihaja 
naziv klančič, nisem mogla izvedet, vem pa, da prihaja klančič z vretena. No, vreteno pa veste, 
kaj je, kajne. 
Oglejte si slike spodaj in boste sami ugotovili, kaj je vreteno in čemu je namenjeno. Tega je bici 
Pavli za to priliko naredil kar njen sin Ivan. Torej posušene štrene lepo ovijemo okoli vretena, ki 
se vrti, mi pa nitko navijamo in delamo klančič, se vreteno enakomerno vrti, da lahko tekoče 
delamo klančič. Nitko ovijamo na trdo in klančič stalno vrtimo, ker bi drugače ovita nit le na 
enem delu lahko padla dol, kar bi bilo pri tkanju zeeelo moteče. 
Za začetek klobčiča se nit navije na polovico orehove lupine, če pa te ni, je treba nažagati od 
leskovih palic po 1 cm dolge koleščke. Zadnji konec navijejo na polovico vžigalice in zataknejo v 
klobčič, da ga tkalec lahko najde.  
Vir: Joža Vršnik, Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

In čemu služi leseni “količek” in kako se mu reče? Ali kdo ve? 

                                    

1. oktober 2012 

 

Postopek: PRANJE ŠTREN 
 
Ko je vse predivo spredeno, ga je treba s kolovrata naviti na motovilo, da dobimo štrene. Proti 
koncu zime, ko je vse spredeno, štrene operemo v bukovem pepelu. Pepel stresemo v vodo, 
zavremo in vodo precedimo v škaf. V njem štrene mencamo, nato pa jih pustimo v vodi čez noč, 
da se namakajo ter obelijo. Bukov pepel je lug in voda je naslednjega dne res umazana. 
Naslednji dan štrene spiramo in križpamo (udarjamo navzkriž) po perunjeku (lesena deska ali 
kamen), da se voda odteče, nato pa osušimo – obesimo na vrv, na sonce. 
 
Ker se med pranjem in sušenjem niti dostikrat zlepijo, je treba štrene z lesenim batom premlatiti, 
da se razpustijo. 
————————– 
Lan pred tkanjem operemo in belimo – “plajhamo”, vendar ne povsod. Pri Pavlinih so ga 
namkali v lugu, narejenem iz bukovega pepela. Tudi mi smo napravili bukov pepel – žal ne 
ravno pepel, saj je bil bliže oglju   No, učinek je bil podoben. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=866
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V zavreto vodo sva s Pavlo stresli ta pepel/oglje in pomešali. Z nekaj mrzle vode, prelite čez 
pepel se doseže, da se pepel usede. Skozi cedilo sva zlili lužno vodo v lesen škaf. V to vodo sva 
namakali štrene ter jih pustili namočeni čez noč. 

Postopek sta nadaljevali Pavla in Marijana. Štreni sta splaknili s tekočo vodo (nekoč so spirali pri 
potoku), čemur je sledilo “križpanje”. To je križno udarjanje štren po leseni deski (ponekod po 
večjem kamnu). S tolčenjem se predivo dodatno mehča, tanjša in beli. Voda je bila res obupno 
grda. Parkrat sta postopek ponovili (splakovanje - žehtanje), štreni možno oželi, stresli in obesili 
na jesensko sonce. Ob ugodni vremenski napovedi s soncem si obetamo, da se bodo štrene 
lepo posušile in  na soncu še dodatno obelile. Saj, kot piše Sadar (1935, str. 62) “tenka nit in 
bela preja, je tkalčeva edina želja“. No, naša ti. raševina ne bo niti čisto tenka in niti čisto bela – 
bo pa naša! V Celju smo domenjeni s tkalko in dekleti že komaj čakata. 

                  

                 

    

1. oktober 2012 

 

MARIJANA Le predi dekle, predi 

In kako se je s kolovratom spoprijela Marijana? Po začetnih zapetljajih, kroticah in zvijanjih … se 
je končalo takole – glej slike spodaj. 

Slika 1: Marijana: “Joj, ali takole moram prejo prijeti?” 
Slika 2: Pavla: “Ja, vendar drži zelo nežno!” 
Slika 3: Marijana: “Ampak ne gre.” 
Slika 4: Pavla: “Seveda gre. Tako, ja!” 
Slika 5: Kolovrat: “Dr, dr, dr, dr, dr, dr ….” 
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Naj še povem, da je Marijana “ta mrzla” Pavlina nečakinja. Veliko veselje ima do starih opravil. 
Ena izmed njenih velikih želj je bila, da bi znala sama presti tako lan kot volno. In ko sta z 
možem Marijanom onidan obiskala Pavlo, ji je Pavla, vedoč za to njeno željo, podarila enega od 
svojih dveh kolovratov. Marijana je bila ob tem darilu presrečna in je Pavli obljubila, da se bo 
sedaj pa res naučila presti. In želja obeh je izpolnjena  

Kaj pa vaše želje po predilskih sposobnostih? Če bo katera poiskusila sama doma, le počasi 
in z občutkom, zagotovo vam uspe! 

Napišite nam, kakšne izkušnje imate s prejo, bodisi da ste predle same, ali pa vaše 
babice, znanke … 

 

29. september 2012 

 

Dnevi evropske kulturne dediščine  

PREDSTAVITEV PROJEKTA O LANU V ŠOŠTANJU 

V četrtek, 27. septembra 2012 smo v Muzeju usnjarstva v Šoštanju v sklopu Dnevov evropske 
kulturne dediščine ob programu muzeja “Usnjarska kulturna dediščina na filmu” obiskovalcem 
predstavili tudi naš projekt. Odločili smo se, da bomo razstavo popestrili z nagradnim 
vprašanjem. Ob razstavljeni trlici smo jih vprašali, kako se imenuje to orodje in čemu je 
namenjeno.  Seveda je nekaj predvsem starejših obiskovalcev poznalo prava odgovora, večina 
se je spomnila, da bi znalo biti to povezano nekaj z lanom, žitom, da se je nekaj tolklo … in 
podobno. Pri pisanju odgovorov seveda nismo bili strogi in smo dopustili 
medsebojno posvetovanje. 

 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=696
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Da gre za TRLICO so razen treh odgovorili vsi (en odgovor je bil terica, drugi, da gre za 
mehčanje usnja – čeprav smo povedali, da ni v povezavi z usnjem, tretji odgovor pa napišem 
čisto na koncu). Da se uporablja za teritev lana, ZA LAN TRET, za obdelovanje lana, za trlenje 
lana, je bilo, razen prej omenjenih treh odgovorov, tudi smiselno pravilno. 

Po zaključku projekcije je bil s pravilnim odgovorom izžreban Stanislav Vertačnik. Za nagrado 
je prejel DVD s Tomovim celovečernim dokumentarnim filmom naš Ruda, ki ga je bil zelo vesel. 
Če želite videti napovednik tega filma, kliknite na www.studiomozaik.si 

Obiskovalcem sem na koncu še povedala, kako izraze okoli trlice, trenja in teric določa Slovar 
slovenskega knjižnega jezika. Tule je: 

trlica – poudarek na r; lesena priprava za trenje lanu, konoplje 

terica – ženska, ki tere lan 

Rečemo: treti lan s trlico, trenje na trlici, trenje s trlicami. 

Iz trlice izhaja tudi izrek suh je kot trlica, kar pomeni, da gre za zelo suhega človeka. 

Dnevi evropske kulturne dediščine se odvijajo vsako leto ob koncu septembra. Naj ne bo odveč, 
da tu prepišem misel dr. Jelke Pirkovič, generalne direktorice Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki jo je med drugim zapisala v uvodnik programske knjižice: 

“Ne zapravljajmo izkušenj, ki nam jih podarjajo predniki, ker moramo to dediščino zapustiti 
naslednikom. Dediščina je močan vir identitete … in je najmočnejša takrat, … kadar razodeva 
najbolj intimen odnos posameznika do sveta. Takšna izkušnja dediščine odpira prostor svobode, 
miru in univerzalnega odnosa do sočloveka.” 

           
 

        
 

Aha, zanima vas še, kakšen je bil še en nepravilni odgovor: da je to orodje GILJOTINA ZA 
ŽENSKE JEZIKE  :/   No, malo heca mora biti, kajne J. N. 

Uživajte z lanom, Bojana 

http://www.studiomozaik.si/
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28. september 2012 

 

LIST, Šoštanj, članek Sandija Grudnika 
 

Sandi – hvala. Zelo lepo napisano, oblikovano in izbrane slike. Morda pa bomo z Gaberškim 

cvetom kdaj zapele tudi to pesem. Poizvedujem naprej, ali je uglasbena. Se beremo … Bojana 
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26. september 2012 

 

PATRICIJA Le predi dekle, predi 

Terice v Gaberkah so bile pridne, a žal sta predla takrat le naša bica Pavla in Zdravko Slepec iz 
Zavodenj. Za lanen prtič pa je potrebno spresti kar precej lanene niti. Zato Patricija in Pavla 
pridno predeta prejo (tudi s svojima zgodbama) naprej. 

“Predica mora biti pridna in potrpežljiva!” pravi Pavla. Njen kolovrat pa izpod Patricijinih nog 
drdra, drdra. Poglejte si slike, kako mladi predici  uspeva. Malo pesmi, malo domačega čaja tete 
Ančke, piškotki in drr, drr, drr …. 

In če še kdo ne ve, kaj pomeni v pesmi, da se nit ne bo KROTIČILA, poglejte krotico na sliki 5. 
Besedilo pesmi je napisano spodaj. 

Patricija, iskrene čestitke. In kaj pravite vi? Poglejte si slike in ji napišite kaj v spodbudo! 
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23. september 2012 

Poziv: Iščemo stare fotografije, razglednice, orodje, izdelke in tudi zgodbe 

na temo lan 

Dragi prijatelji, znanci, sorodniki, ljubitelji kulturne dediščine 

Pobrskajte doma med starimi fotografijami, ki so vam jih dali starši ali stari starši …  
morda imate kakšno staro razglednico z motivi, vezanimi na pridelavo ali obdelavo lana … ali pa 
imate iz lana kakšno orodje, staro oblačilo, zavese, prtiče …  Poznate o lanu kakšno zgodbo, 
pripetijo, vražo … ?  Povežite se z nami in jo delite z nami. 

Radi bomo objavili fotografijo ali scan v našem VIRTUALNEM MUZEJU in s tem omogočili, da 
podobe življenja, dela in ustvarjanja naših prednikov ne bodo potonila v pozabo in izginila v 
času. Prav tako bomo z veseljem objavili tudi zgodbe, pripetije, šale, izreke, vraže, uroke, pesmi 
…, kar koli imate morda kje zapisano ali pa samo v spominu. 

Obvestite nas o tem prek e-pošte, ali pokličite po telefonu (03 891 54 10, 041 371 510). 
Dogovorili se bomo o načinu objave, ki bo tudi vam v veselje. 

Zbiranje spominov in poznavanje preteklosti nas povezuje, navdaja s ponosom in krepi vrednote 
našega naroda. Vredno jih je beležiti! 
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20. september 2012 

RAZSTAVA LANU V GABERKAH: Od rastline do nitke 

V kulturno turističnem društvu Kulturnica Gaberke smo pod kozolcem uredili razstavo, ki je 
predstavila rastlino lan in vse postopke obdelave, ki so potrebni, da pridemo do lanene niti, 
pripravljene za tkanje. 

Z vabili, ki jih je na oglasne deske po Gabekah obesil Sandi, razposlali pa smo jih tudi prek  e-
pošte, smo se obrnili na vse, ki imajo doma orodja, potrebna za obdelavo lana, stare lanene 
obleke in izdelke ali pa stare fotografije, vezane na lan. Odziv je bil presenetljiv. Člani društva so 
prinesli dva “rifla” za smukanje glavic, tri trlice in kar nekaj lanenih prtičev, brisačo, obleko, 
srajco in presenetljivo zeleno obarvan lovski suknjič, ki ga je našel Sandi. 

Gospa Anica Podlesnik iz Velenja nas je presenetila s staro fotografijo terilnice, ki je nekoč stala 
v Konovem, v Velenju, Cvetka Šteharnik iz Gaberk s prelepo vezenim namiznim prtom, ki ga ji je 
podarila njena mama, Pavla Krenker z Graške Gore s “krušnikom” kot so rekli manjšemu prtiču 
za pokrivanje kruha, Marijana Juvan iz Razborja pa z laneno srajco in predpasnikom. 

Veseli smo bili številčnega odziva ne le članov društva Kulturnica Gaberke, temveč tudi drugih 
domačinov ter obiskovalcev iz Velenja, Šoštanja, Graške Gore in Razborij. 

Oglejte si slike. Avtroja sta Sandi Grudnik in Milan Marič. Hvala še enkrat obema. To je 
dragocen zelen lovski suknjič in detajl z gumbi (narejeni iz mesinga) ter krušnik, s katerim smo 
pokrili doma pečen kruh, ki smo ga s skutnim namazom z lanom imeli za malico. Stara 
fotografija gospe Anice je tudi že v Virtualnem muzeju. 

                            

20. september 2012 

LANENE NITI tančica, hodno platno, raševina 

POVESEN – so dolge lanene niti, ki ostanejo v rokah, ko jih povlečemo skozi mikavnik ali 
česalo. To so najfinejše niti, iz katerih se predejo tančice, bluze in nit – sukanec za šivanje. 

KODELA – so tista vlakna, ki ostanejo na mikavniku in so krajša; iz njih nastane bolj grobo 
predivo in debelejše platno za rjuhe (prtiče – izraz za rjuhe na Graški Gori), kikle, prte, hlače. To 
platno imenujemo hodno platno – kot izraz za vsakodnevno platno, za hodit doma. Povsod po 
Sloveniji se je uporabljal ta izraz za tovrstno platno. 

Iz najslabših, kratkih niti je nastalo najbolj grobo predivo, ki se je tkalo za grobe žaklje in vreče. 
Predica Marta Lukaščik je tovrstno platno imenovala RAŠEVINA 
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18. september 2012 

TERITEV, MIKANJE in PREDENJE  LANU v Gaberkah pri Šoštanju, 

16. septembra 2012 

TKE  SE FILMSKA ZGODBA LANENEGA PRTIČA IZ NAŠIH KRAJEV 

Prispevek Irme Kopić za Naš čas (na levi sliki s hčerko Dono) 

Bili smo na snemanju novega dokumentarnega filma Toma Čonkaša, ki nastaja v produkciji 
Studia Mozaik in tudi z delno podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – 
Leader, LAS Šaleške doline. Premiero pričakujemo v drugi polovici novembra. 

V nedeljo, 16. septembra smo v Gaberkah pri Kulturno turističnem društvu Kulturnica Gaberke 
preživeli izjemno zanimiv dan. Preko 30 se nas je odzvalo povabilu in dejavno prisostvovalo na 
snemanju filma, ki govori o pridelavi in obdelavi lana na hribovskih kmetijah iznad Šaleške 
doline. Tega dne je bila posneta teritev in mikanje lana, ki smo ga tako obdelali od rastline do 
niti, pripravljene za tkanje. Kompletno konstrukcijo dveh terišč z desetimi trlicami je pridobil in po 
svojem spominu izvedel Zdravko Jelen, prostor, organizacijo, pogostitev in sodelovanje članov 
pa je za celotno ekipo in za proces snemanja kot pokrovitelj dal na razpolago predsednik 
društva Franc Šteharnik.  

Film bo pripovedoval o tradiciji naših prednikov, ki tone v pozabo, v filmu pa oživlja skozi 
spomine in poustvaritve »bice« Pavle Krenker z Graške gore. Gre za skrivnostno zgodbo o 
njenem lanenem prtiču, delu njene bale, ter mladih dekletih, Patriciji in Silviji, ki bi radi 
spoznali, kako so nekoč prišli do prtičev in oblek ter da bi to spoznali in znali morda tudi sami. 
Več vam o zgodbi seveda ne smemo razkriti. Poseben pomen in dragocenost tega filma je 
predvsem v tem, da dokumentira in ohranja našo konkretno kulturno dediščino, spodbuja 
družabno življenje ter samoorganiziranje posameznikov na vasi, zato je njegov cilj tudi pomagati 
pri oblikovanju privlačnejše in prijaznejše Šaleške doline.  Ob pesmih društvenih pevk 
“Gaberški cvet” in zvokih harmonikaša ter zabavljanju predvsem moških, smo, moram priznati 
da naporno delo, kar dobro osvojili. 

 V Studiu Mozaik ob tej priložnosti pozivajo vse, ki imajo morda doma kakšno staro fotografijo, 
povezano z lanom, da se jim oglasijo prek spletne strani http://lanenazgodba.si/ (pod kontakt), 
na kateri bodo našli še druge zanimivosti, povezane s filmom. 

Foto: Sandi Grudnik, Milan Marič   

PIŠITE NAM, ali so vam take prireditve všeč, ali radi sodelujete, bi si jih želeli še kaj. 
KOMENTIRAJTE in PREDLAGAJTE nam kaj … 

 

http://lanenazgodba.si/
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17. september 2012 

Postopek: TRLICE in TRENJE LANU 

Običajno so trle ženske. Tre se tako, da se rezilo trlice dvigne, na desko pod njim položi suha 
lanena slama, potem pa z rezilom udarja nanjo, da se olušči zunanji lub – imenovan pezdir od 
vlaken. 
Trlice morajo biti močne, iz bukovega lesa, saj morajo po več dni zdržati močne obremenitve. 
Teritev je težko delo, saj terici ki pridno tare nekaj dni, desnica za pestjo močno oteče. 
Naporno delo si lajšajo s pripovedovanjem šal in zgodb, smešnih in resnih, resničnih in 
izmišljenih. v družbo teric pa ni dobro priti. Hudomušne so in človeku hitro kakšno zagodejo … 
Vir: Joža Vršnik, Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

Našega Branka so nabulale s pezdirjem, ker jih je zmerjal, da so čveke! 
Poglejte na filmu, kaj je to nabulati s pezdirjem in kako hudo to ogrebe kožo …. 

Poglejte si trlico – pri izgovorjavi te besede je poudarek na črki r! Ali ste kdaj slišali, da je kdo 
posebej suhemu dekletu ali fantu rekel: “Tako si suh kot trlica!” No, to je ta naša trlica. 
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16. september 2012 

Postopek: SUŠENJE LANU 

Pred trenjem lan sušimo tako, da poka, šumi in da se lomi. 

Sušilnici rečejo pri nas paštva, fernača ali ferjača, tudi frnaža. Ferjače so bile zgrajene na 
travniku in ponekod so še vidni njeni ostanki. Bile so s kamni zidane polkrožne oblike, v katere 
so pokonci postavljali rukoveti – snopi, debeli za eno roko – ruko. Na Graški Gori ne uporabljajo 
izraza rukoveti. Ferjača je bila zidana stavba z notranjim premerom 2 m x 2 m, visoka pa 1 m. 
Do njih je bil speljan tudi do 7 metrov dolg rov v zemlji, skozenj katerega je prihajal do sušilnice 
topel dim, ki je nastajal s kurjenjem pri njegovem ustju. (Glej slike pod Virtualni muzej). Ta rov 
služi za kurišče in dimnik. V ferjači se na leseno mrežo (gosto, iz lat zbito leso) naložijo 
razvezena laneni snopi, tesno drug poleg drugega, da je ferjača polna in topel zrak ne more 
nikjer prosto uhajati. Kurili so moški. Paziti so morali, da ni po rovu do lanu preskočila kakšna 
iskra, saj bi ta pridelek vnela in ves lan zažgala. Običjno so moški kurili 24 ur, preko noči, 
ženske pa so začele s teritvijo toplega lana v zgodnjih jutranjih urah. Toliko kot se je lana 
odvzelo s ferjače za teritev, toliko se ga je moralo novega takoj dodati. 
Kuriti se mora z bukovimi drvmi, ki ne pokajo. Ogenj mora biti dovolj močan, da se lan dobro 
suši, a ne premočno kuriti, da se lan ne vžge. Kurjač mora biti zelo previden, izkušen in mora 
imeti pred kuriščem pločevonasta vratca, s katerimi ogenj uravnava in brani vetru, da kdaj ne bi 
pognal ognja v ferjačo pod lan. 

V naših koncih so lan sušili in greli tudi v krušnih pečeh. Navadno so prej v njih spekli kruh, 
peč pometli in poskrbeli, da lan ni prišel v stik z ognjem ali dimom, temveč da je bil le na toplem 
zraku. Po pravilih se lan ne sme sušiti pri višji temperaturi od 30 st. C. Pri višji temperaturi 
namreč izhlapijo hlapljiva olja v njem, ta pa delajo predivo mehko, nežno in gibčno.  V toplejših 
krajih lan sušijo le na soncu, zato je tam tudi lepše obeljen! 

Mi smo lan posušili v Pavlini krušni peči, tako kot je to delala ona pred 50timi leti. V bližnji in 

daljni okolici Graške Gore namreč nismo našli nobene paštve ali ferjače, ki bi bila vsaj toliko 

uporabna, da bi lahko sušenje lanu vsaj za silo poustvarili. Vzrok temu, da so bile sušilnice 

razdrte, razmetane ali porušene je v drugi svetovni vojni. Ker so se v njih skrivali partizani in 

izdajalci, so nemške oblasti izdale der Befehl, in kasneje pa partizanske Ukaz, da morajo kmetje 

svoje paštve in ferjače podreti sami, drugače jih bodo oni, pa tudi kmetijo zraven. Pri Pavli doma 

so hranili Ukaz, vendar ga je uničil ogenj, ko jim je del hiše pogorel. 

 
Vir: Joža Vršnik, Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 
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13. maj 2012 

 

Mladi zbiratelj: DANIJEL LUŽNIK 

Danijel Lužnik iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu v družinski stari hiši, ki je stara več kot 300 let, 
urejuje muzej. Ima več kot tisoč starih predmetov, med njimi precej orodja za pridelavo in 
obdelavo lanu. 

Na slikah 2, 3 in 4 je »likalna« miza za lan, ki je velika posebnost naših krajev. Danijel pravi, da 
so na njej likali laneno platno. Dva valjarja, ki sta med mizo in zgornjo okvirjeno ploščo, ki so jo  
obtežili s kamni, sta tkanino, položeno na mizo, likala, predvsem pa strla še tiste manjše 
»pezdirje« (olesenele ostanke lanenih stebl), ki so še ostali v platnu. Tkanina se je likala tako, 
da so okvir s kamni potiskali po mizi levo in desno. Novo stkano platno je namreč bilo izjemno 
grobo in večinoma je tudi vsebovalo trde ostanke stebel, kar je drgnilo in vnemalo kožo. 

               

Slika 1: levo stari kovčki, ob njih trlice                 Slika 2: “likalna miza” 
na skrinji krtače za krtačenje lanu in volne 

            

Slika 3:  v odprti skrinji so lanene povesni,     Slika 4 
             stare nekaj desetletji                        

Danijel ima še posebej lepo ima urejen domači mlin, v katerem so vsi predmeti, ki so jih včasih 
uporabljali kmetje pri mletju. Ohranil je tudi vodnjak, ki je star toliko kot hiša, v katerem je »kisla« 
voda. Po to vodo so včasih hodili od blizu in daleč, gostilničarji pa so jo uporabljali za brizganec 
(špricer). Tudi danes se obiskovalci lahko odžejajo z njo. 

Danijel je izjemno navdušen zbiratelj starin. Zbira tudi podatke, informacije in znanje, povezano 
s starinami. Največ mu pove njegova bica Hedvika Lužnik, ki je prava zakladnica naših preteklih 
znanj in spominov. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=669
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Če ga želite obiskati, si ogledati bogastvo kulturne dediščine, popiti kozarec kisle vode in 
poklepetati z njim, ga prej pokličite. Fant namreč hodi v službo, zato se morate za ogled prej z 
njim dogovoriti. Povejte mu, da ste informacijo dobili od nas – prek »Stkane zgodbe lanenega 
prtiča«. 

Danijel Lužnik            Šmartno pri Slovenj Gradcu 220         031 484 446 

POZIV - Če tudi vi zbirate starine in če so med njimi tudi take, ki so povezane z lanom, 
nas obvestite. Fotografijo in podatke bomo radi objavili v našem Virtualnem muzeju. 

Bogatite svoje življenje! S tem ga bogatite vsem nam. 
 

17. januar 2012 

 

SLOVENSKI PREGOVORI IN REKI O LANU 

Lanovi Kranjcem cekine neso. (Valentin Vodnik) 

Nitka od srca do srca se spleta … (Ljudski) 

Predica je svetnica. (Ljudski) 

Če so cincalice dolge v starem letu, bo zrastel dolg lan. (cincalice = ledene sveče s streh; ljudski 
iz Prekmurja) 

Če pred Gregorovin pojejo žabe, lan zaregljajo. (Gregorjevo je 12. marca; ljudski iz Prekmurja) 

“Ali greš lan pipat?” vprašajo tistega, ki gre brez orodja na delo. 

10. december 2011 

 

UPORABA LANENENGA SEMENA    

LANENO SEME vsebuje od 22 % do 40% olja. 
Uporablja se za firnež, linolejske preproge, povoščeno platno in 
mazavo milo. Včasih je laneno olje v leščerbah razsvetljevalo naše 
koče. Uporabno je za jed, predvsem pa za zdravjnje ljudi in živali. 

OLJE se pridobiva s stiskanjem ali izluženjem. Očiščeno seme se 
zmelje. Nastala kaša se nato segreva na 60 do 70 st. C in iz nje 
stiska olje, ki se preceje. Obležano olje je boljše od svežega. 
Zmleto laneno seme se lahko tudi liuži z raznimi lužili. 
Lanene tropine (kar ostane od mletja) vsebujejo razne sluzi, čistijo in zdravijo prebavne organe. 
Odlične so za mlado in molzno živino. 
Zmleto seme je najboljše krmilo. Vsebuje 18 % beljakovin in 34 % masti. Škrobna vrednost je 
119. 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=986
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=813
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6. december 2011 

 

ULEŽAVANJE LANU NA TRAVNIKU    

Lan je treba odnesti na pokošen travnik ali pa na strnišče (po 
žetvi žita). Tam se uležava. Pest za pesto se bilke polagajo 
ena poleg druge in razgrnejo v dolge vrste. Pravijo, da tam, 
kjer se vrts stika, da mora biti iz lanenih bil narejen križ, da ne 
more vrag plesati po lanu in ga zmešati. Tako razprostrt in izpostavljen soncu in dežju mora lan 
ostati tri tedne, da se uleži. 
Vir: Joža Vršnik: Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

Uležavanje, rosenje ali mlajanje imenujemo polaganje stebel lana na strnišče, s čimer 
povzročamo v steblu rahlo vrenje vlaken. Vrenje dajo vlaknom prožnost in trdnost. Strnišče je 
pokošen travnik ali njiva žita. To se dela v mesecu septembru. Polaganje stebel – lanene slame 
ne sme priti v dotik z golo zemljo, položeni pa morajo biti tako na gosto, da se skozi njih vidi 
trava. Le tako bo lan pravilno zrosen in ob večdnevnem deževju ne bo gnil. Običajno lan tako 
leži dva do tri tedne, tudi do šest tednov, vmes pa kdaj tudi obrnemo – najmanj enkrat. Sicer bi 
postala zgornja stran prej “zrela” ali “ugojena” kot spodnja, kar bi kvarno vplivalo na čistost, moč 
in mehkobo vlakna. Poletni meseci za vležavanje niso primerni, saj bi poletno sonce vlakna 
preveč izsušilo, pa tudi rose v teh mesecih ni dovolj. Vrenje bi se prevečkrat prekinilo in predivo 
bi postalo trdo in krhko. Vležavamo lahko večkrat pomladi in jeseni. Izkušeni kmetje že na ogled 
ocenijo “kakovostno letino”. Po treh tednih ga poberejo (s srpom), zvežejo v snope in odnesejo v 
hrambo – na marof, kjer počaka do teritve. 

5. december 2011 

 

SMUKANJE GLAVIC ali  RIFLANJE  

RIFLANJE je z lepo slovensko besedo SMUKANJE. Z riflanjem 
prek rifla (galvnika) z lanu odstranjujemo glavice. Rifli imajo običajno 
dolge železne zobe, postavljene v eno vrsto. Teh zob je od 30 do 37 
in so dolgi od 30 do 34 cm. Spodaj so debeli, navzgor pa se zožujejo. 
Ponekod so ti zobje leseni. Rifel je pokonci zasajen ali privit v klop. 
Riflamo tako, da zajašemo klop in skozi rifel vlečemo razvezane 
snopke. Riflamo tudi koenine, da celo laneno steblo zravnamo in da z 
njega odpade spodnji, trdi oleseni del. V rokah nam ostane čista 
slama. Pridni bodo v eni uri oruflali 40 kg lanene slame. 
Glavice se morajo odstraniti čimprej, saj jih v nasprotnem primeru kaj 
kmalu napadejo miške, ki naredijo veliko škodo tako na lanu kot na 
drugih stvareh, ki so shranjene v istem prostoru.  

SUŠENJE IN ČIŠČENJE SEMENA 
Glavice, razpihane od plevela in drugih smeti, sušimo na soncu, nato 
pa jih spravimo v prostor, varen pred vlago miškami.  
Za pridobivanje semena so svojčas glavice tolkli ali phali v stopah.  → 

Vir slike: Slovenski etnografski muzej http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/klasifikacije/orodje-za-predelovanje-pridelkov 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=1358
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=809
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1. december 2011 

 

SPRAVLJANJE LANU Z NJIVE 

ČAS 
“Lan je zrel, ko izgubi srajco.” Srajca so njegovi listki. Ko jih izgubi, tudi glavice začnejo rjaveti. 
Če jih stisnemo, v sebi nimajo več mlečne tekočine, ampak je ta že rahlo zelenkasta. Tedaj je 
nastopila “rumena zrelost.” Preja je v tem času močnejša in težja. Če lan še pustimo zoreti, bo 
seme izvleklo ves sok iz stebelca, preje bo zato manj, bo pa boljše seme. To je “rjava zrelost”. 
Tedaj pobiramo lan za olje.  

PULJENJE LANU – tudi PIPANJE, RUVANJE 
Na Graški Gori pravijo puljenju lanu pipanje, v Beli Krajini pukanje. 
“In lan, ki se košati tak zal, porujemo iz tal.” 
Lan pulimo le v suhem vremenu: 
“Lan zjutraj od rose premočen, opoldne od potu premočen, zvečer pa moker od dežja.” 
Navodila za puljenje: 
1. Puli bolj pri tleh z obema rokama v šopih, toliko kot ga moč obseči, stisni ga skupaj ter izpuli s 
kratkim sunkom. 
2. Izloči plevel in zakrnela stebla. 
3. Gladko poravnaj stebla tako, da leži korenina ob korenini, glavica pa pri glavici. 
4. Snopke ali ruvače položi na tla v obliki križa, da se glavice ne sprijemajo. 
5. Po šest do dvanajst ruvač poveži z vezom iz najdaljših stebel. 
6. Ruvače postavi pokonci, da se osuše še korenine in stebelca ovenejo. 
Tako ostanejo na polju ob suhem vremenu še par dni, če pa so dovolj suha, jih lahko odnesemo 
na travnik uležavat že čez par ur.  

S koreninami ga populimo zato, ker ima tudi v koreninah dobra vlakna. Puljenje lanu je edini 
delo, pri katerem ni treba nobenega orodja. Zato ljudje tistega, ki gre na kakšno delo brez 
orodja, vprašajo: “Ali gerš lan pulit?”  

Vir: Joža Vršnik: Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

29. november 2011 

 

OSKRBA LANU, KO RASTE NA NJIVI – škodljivci, bolezni, 
cvetenje  

PLETJE   
Če je plevela veliko, ga je potrebno opleti. 
“Suho vreme – lan še pri tleh, če ga ne pleveš – ti bo le v zasmeh!” 

SLABO VREME 
Nalivi lahko lan vržejo na tla. Edina preventiva je prava gostota sejanja. 
Toča lan zbije. Če škoda ni prevelika, pomaga rahlo gnojenje. Če pa je, ne preostane drugega 
kot njivo preorati in drugič sejati. 

BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
Tudi lan lahko napadejo bolezni – odmiranje klic, venenje glavic, počrnitev od odmiranje stebelc, 

http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=805
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=801
http://www.videomozaik.si/lanenazgodba/?p=801
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pegavost, rja, plesen, palež (maja ali junija rastline porjave). Med škodljivci so: ogrci, zeljni 
komar (ličinke v aprilu), stebelca ali liste objedajo bolhači, ogorčica, lanova objedalka (citronasto 
rumene ličinke črne muhe brez kril). Glavice napada lanov sukač (žre glavice). Zrelo seme rade 
že na polju glodajo miške in pokljuvajo golobi. 

CVETOČI LAN 
Zelo lep je pogled na cvetočo njivo v sončnem dopoldnevu, ko lan v rahlem vetrcu lepo valovi. 
Popoldne pa laneni cvet zamiži, zato je videli lan popoldne nekoliko zaspan, a veter mu še 
zmeraj daj elepoto in življenje. 

 Vir: Joža Vršnik: Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

 

22. november 2011 

PLETJE LANA 

Da bi bilo med lanom čim manj trave in plevela, so ga sejali na staro njivo, kjer je trava že zelo 
oslabela, vendar se je med lanom rada še pojavila. 

Od plevela je bila še posebno zoprna in škodljiva predenica, ker je lanene bilke zvezala in 
pritegnila k tlom. Zato je bilo treba lan temeljito opleti. Predenica je zelo trdovratna. To so 
oranžaste niti (nima listov), dolge do 60 cm. Ne zavrzite jo na kompost, ker se lahko tam 
razraste. Najbolje jo je sežgati. Glej sliko spodaj. 

Ker so pri pletvi ženske čepele na njivi, je nastal izrek, da lan ni lep, če mu ženska ne pokaže 
riti! (Hm – spodnjih hlač takrat v glavnem še niso nosile.) 

 

Vir: Joža Vršnik: Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 

 

21. november 2011 

 

KALJIVOST LANU 
Laneno seme ohrani kaljivost zelo dolgo. Nekdaj so ga imeli po kaščah  v vrečah po deset 
letnikov! 
 
Vsako leto so vsejali najstarejše seme, tako da je bil lan še kaljiv, seme plevela pa je že zamrlo. 
Na ta način je bilo seme očiščeno. 

Vir: Joža Vršnik: Preproste zgodbe s solčavskih planin, Celjska Mohorjeva družba, 2011 
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20. november 2011 

 

PRIDELOVANJE LANU 

PODNEBJENajbolj lan uspeva v znerno toplem, vlažnem podnebju. Najboljši lan raste ob 
franciski in belgijski obali, na obalah Latvije in Litve, na Tirolskem in v Rusiji. V vročih in suhih 
krajih se lan bolj razveji in rodi več semena. Pri nas uspeva povsod celo do 900 m 
nadmorske višine. Od setve do puljenja lan rabi pri nas od 94 dni do 117 dni, torej nekako tri 
mesece in pol. Zimski pa kar preko 300 dni. 

ZEMLJA 
Najboljše lan uspeva na lažjih zemljah, na ne premočni peščeni ilovici in na humozni 
ilovnati peščenici z rahlo in prepustno spodnjo plastjo. V suhih krajih bo težka zemlja dajala 
lepša vlakna in večji pridelek. Barjanska, glinena in peščena zemlja mu ne odgovarja. Suša, 
moča in hudi vetrovi kvarijo prediva. 

KOLOBARJENJE 
Da se lan se seje na isto njivo komaj vsako sedmo ali osmo leto je veljalo zato, ker lan zemljo 
zelo izčrpa hranilnih snovi, kopiči škodljive izločke iz korenin, razrašča se plevel ter tudi 
škodljivci in bolezni. Najbolj uspeva lan po rasti detelje, koruze, krompirja (tudi repici, rži, 
stročnicami) in zemljo potem obogatiti s kalijevimi gnojili. Naši kmetovalci so ga navadno sejali 
na korenišče ali repišče, ozimec pa na pšenišče. Ponekod so ga sejali celo v korenje.  

GNOJENJE 
Lan sovraži apno! Če ga zemlja potrebuje, ga je treba potrsti prejšnje leto. Apno ovira črpanje 
fosforne kisline. Uporablja se močno prepereli hlevski gnoj, ne sveži! Sveži namreč pospeši 
rast plevela in neenakomerni razvoj vlaken v steblih. Če dodamo preveč dušika, pa se lan hitro , 
razvije trdo vlakno in mnogo “lesa”. Odlično gnojilo je, kot pri vseh posevkih, kompost, ki ga 
potrosimo jeseni. Takrat so njivo tudi poškropili z gnojnico. Zelo je dobrodošlo zeleno gnojenje. 
Poglavitno je, da je zemlja dobro pripravljena (orana) jeseni, nikakor ne spomladi. “Čim globje 
orješ v jeseni, tem več lanu boš žel.” 

SETEV – priprava semena 
Seme mora biti svetlokostanjeve barve, se svetiti, pod prsti polzeti, biti gladko in mehko ter 
osladnega okusa. Mora peijetno dišati, če ga drgnemo med prsti (ne po plesnivem). Jedrnata in 
zdrava zrna v vodi hitro potonejo. Tista, ki plavajo na vodi, niso za setev. Kaljivost semena je 5 
do 6 let, najbolj je kaljivo 4 leta staro seme. 
“Jedro, rumeno, spolzko in gladko, čisto, kaljivo, pod zobmi sladko seme laneno, platno prteno 
se kopiči v gore.” 
Zelo važno je tudi menjavanje semena, saj se domače po štirih do petih letih popolnoma 
“izprevrže.” To spoznamo bo vrhu rastline, ki se vedno bolj razrašča, rastlina zraste nižje in ima 
več pezdirja. 
“Lan se izprevrže, pri vrhu se raztrže.” 
“Če boš menjaval laneno seme, boš menjaval tudi cekine!” 
Seje se čim prej spomladi, vendar ne v mokro zemljo: 
“Če boš zgodaj sejal, boš mnogo dobrega lanu nabral.” 
“Lan v mokro sejan, ne bo na vago dan.” 
“Najlepši je lan, če se seje stoti dan.” (po Novem letu; iz Prekmurja) 

Vir: Sadar, V. (1935). Lan in konoplja. Učiteljska tiskarna v Ljubljani  
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19. november 2011 

 

PRIDELEK IZ LANA nekaj zanimivih podatkov 

PRIDELEK SEMENA IN SLAME 
Sadar piše, da daje lan povprečno 75% slame, 11 % semena in 14% plev in izračuna, da je bil 
leta 1934 povprečni pridelek v Dravski banovini na 1 ha njive 650 kg lanenenga semena in 
2.000 kg lanenen slame. 
Znana kmetijska šola v Sv. Juriju je odsegla tega leta najvišji pridelek: 800 kg semena in 5.800 
kg slame.  

Za 100 kg prediva je potrebno 700 kg do 800 kg lanene slame. 
Dravska banovina je leta 1933 pridelala v povprečju 4.464 lanene slame na 1 hektar. 

Pregled pridelka prediva po državah: 
                                                  Rusija  Avstrija  Nemčija  Bolgarija 
pred I. svetovno vojno   400 kg  1.100 kg  600 kg  620 kg 
po I. svetovni vojni    220 kg  1.470 kg  900 kg  620 kg 

 

7. november 2011 

LAN zvrsti in sorte 

NAVADNI LAN ali GLAVATEC, po domače tudi slepi lan; lat.: linum usitatissimum v. vulgare 

                                        

Tej zvrsti lanu se glavice ne prezajo (prezati – odpirati se, pokati; vir: SSKJ,). Zraste visoko (tudi 
do 110 cm) in daje močno predivo (veliki lan). Steblo se ne razraste močno, ima drobne cvetke, 
zaprte glavice in temno seme. Cvetki so svetlo modri, pri drugih vrstah so tudi beli ali rumeni. Pri 
zorenju se seme ne osiplje, zato ga sejejo povsod po svetu, v največjem obsegu tudi pri nas in 
je najbolj razširjena in cenjena zvrst.  Daje manj semena in več prediva. 
Seje se zgodaj spomladi – je jari, spomladanski ali zgodnji lan, tudi jarec. Ime jarec je dobil po 
času, ne po sorti! 
V to zvrst spadajo naslednje sorte: ruske (pernavska, pskovska, ravalska, rigajska), trilska, 
holandska, francoska, ameriška, liška, pa tudi argentinska in indijska. Sadar piše (1935, str. 17). 
Uvozili smo že mnogo ruskega lanu in naš kmetovalec je bil z njim prav zadovoljen. 
 
PREZOVEC (prezljaj, prezič, neslepi lan, jesenski lan) lat. linum ustitassimum v. crepitans 
Prezovec ima večje cvete in debelejše glavice. Je starejša zvrst lana, pri nas od nekdaj 
udomačena, vendar izinja, kar je tudi prav. Seje se na Urbanovo (25. maja). To je pozno, zato 
ime pozni in jesenski lan, ker šele jeseni doraste in tudi nizki lan, ker ne zraste visoko. Daje 
tanjše, svetlejše, boljše, toda krajše predivo. Močno se razbetvi, obilno cveti in daje več semena, 
ki je debelejše in bolj mastno. Seje se bolj za olje. 
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ZIMSKI LAN (ozimec, jesenec, turški – turšček ali rimski lan) lat.: biene ali hiemale 
Ta lan je biološki odtenek glavatca, ki ga sejejo bolj v Italiji, po Koroškem in tudi pri nas. 
Stebelca so nizka (največ do 32 cm), debela in že pri dnu razraščena. Korenina je močna. 
Obilno cvete konec maja. Rodi obilo semen. Njegova posebnost je v tem, da prezimuje, da 
odganja več stebelc (tudi do 6). Glavno stebelce se redkokdaj razvije do vrha, navadno se tudi 
zaduši pod snegom. Listje je bolj temno zeleno. Predivo je kratko, debelo in manj vredno, več pa 
je slame in semena, ki daje več olja. 
 
Katere zvrsti lana torej? 
Predilnice jemljejo le predivo jarega lanu – glavatca, ki ga sejemo zgodaj spomladi. 
Oljarne bodo jemale zimski lan. 
Za vašo vsakodnevno prehrano kot dodatek – nabavljen v trgovini ; )  Ne pozabite ga prej zmleti, 
bo bolj učinkovit! 

  6. november 2011 

Zgodovina LAN NAŠIH KRAJEV 

V halštatski dobi (železna doba; od leta 800 do 450 p r. n. š.; Vaška situla) so bili pri nas kruh, 
omikani in otrti lan že splošno znani. Našli so tudi neko vrsto preslice. Slovanske žene so nosile 
lanena oblačila. Mojstrstvo tkanja naj bi povzele po Keltinjah (1). 

                    

 

           Slika 1: Keltinja                 Slika 2: Anton Gojmir Kos, Ustoličevanje (karantnaskih knezov) 

Od pradavnine do leta 1875 se je lanarstvo stalno širilo, od tega leta dalje pa hitro nazaduje. V 
Dravski banovini (okoli leta 1875) je bilo v vseh naših krajih v bujnem razmahu. O tem nam 
pričajo ustna izročila, številne lanišnice, pa  kolovrati,  statve in drugega orodja. Lan je bil 
cenjena rastlina, saj je dajala gospodarju predivo, platno, olje in krmilo. Oblačila ga je, hranila, 
zdravila tudi živino, razsvetljevala kočo itd. Valentin Vodnik piše: LANOVI KRANJCEM CEKINE 
NESO. 

Lan je bil zelo cenjen, saj je dajal predivo, platno, olje in krmilo. Kmeta je lan oblačil in hranil, 
zdravil mu je živino in razsvetljeval kočo. 

Pri pridelavi in obdelavi je delalo več ljudi, zato je bilo tudi  priložnost za druženje, 
spoznavanje, povezano tudi z zabavo in mlade ljubezni. Sadar piše: “Na preji se je shajala 
mladina in starina, da se duševno razvedri, in da da srcu duška in da z ljubeznijo preprede 
dušo.” “Nitka od srca do srca se spleta …” Med pripovedovanjem in petjem je delo teklo laže in 
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hitreje. Pa to ni bilo navadno delo, bil je to praznik vzajemne pomoči in ljubezni ter notranjih 
gonilnih sil kmetskega stanu. Predica je uživala velik ugled, kar priča izrek: “Predica je svetnica.”  

Lanarstvo je začelo nazadovati, saj je naporno, dolgotrajno predvsem pa ročno delo začelo 
zgubljati boj s strojno izdelanim bombažem. Še danes pridelava in obdelava lanu ni kja bistveno 
drugačna, kot je bila nekoč, oziroma kot so to delali Grki in Rimljani. Največ lanu je množično 
pridelovala Rusija. Tako je slovenski kmet lanarstvo po 2. svetovni vojni popolnoma  opustil, se 
preusmeril na druge poljšine in z izkupičkom kupoval industrijsko obdelano blago.  

Danes z nami živeči stari starši ali prastarši, doma s podeželja, so torej zadnja generacija, 
ki je še delala z lanom. Pozanimajte se pri njih!  

Stare običaje, vezane na lanarstvo skušajo obnoviti na raznih koncih Slovenije, največ v Beli 
Krajini in Prekmurju. 

1 Vir: http://kamavt.si/?p=45 
Vir: Sadar, V. (1935). Lan in konoplja. Učiteljska tiskarna v Ljubljani. 

 

5. november 2011 

Zgodovina LAN v Egiptu 

Egipčani so poznali laneno platno že okoli leta 3.600 pr. n. š. Tisoč let kasneje je bilo pri njih 
lanarstvo že zelo razvito, predilstvo in tkalstvo pa na zavidljivi ravni. Lan so tudi odkupovali  v 
drugih deželah. Lan je bil za Egipčani simbol luči/svetlobe in čistosti. V laneno platno so ovijali 
tudi mumije. Volnenih oblačil niso cenili. 

Sejali so lan vrste PREZLJAJ, poznali pa so tudi GLAVATEC. 

                           

                        

Vir in več: 
Sadar, V. (1935). Lan in konoplja. Učiteljska tiskarna v Ljubljani. 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prve_visoke_civilizacije 
http://belovedlinens.net/fabrics/Egyptian_linen.html 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/flax.htm 

http://kamavt.si/?p=45
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prve_visoke_civilizacije
http://belovedlinens.net/fabrics/Egyptian_linen.html
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/flax.htm
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 25. oktober 2011  

LAN izvor, rastišča, uporabnost 

IZVOR LANU ni popolnoma jasen, znano pa je, da sodi med najstarejše kulturne rastline, saj naj 
bi ga poznali in za prehrano uporabljali že v kameni dobi. Barjanski koliščarji naj bi ga 
uporabljali za izdelavo vrvi in mrež ter tkanje platna. Njegova uporabna vrednost je bila znana 
starodavnim kulturam.  Sumerci in Egipčani so iz njega tkali platno. V Svetem pismu je med 
sedmerimi nadlogami opisana slaba lanena letina. V Evropi je najstarejša oljnica z lanenim 
oljem datirana v 5. tisočletje pr. n. št. V Antiki pa so odkrili tudi njegovo zdravilno vrednost. Kot 
uporabno rastlino so ga cenili Slovani že v dobi preseljevanja narodov in do 12. stol. jim je bilo 
laneno platno edino plačilno sredstvo. 

Izvor slovenske besede »plačati« in hrvaške »platiti« izhaja iz besede platno, iz česar gre 
sklepati, da je platno bilo v trgovanju plačilno sredstvo. Prav tako naj bi naši predniki s platnom 
plačevali desetino zemljiški gospodi. Tudi beseda »bala« za nevesto pomeni veliko vrednost 
njenega premoženja, ki ga v obliki lanenih bal prinesla v zakon. Nekdaj so ga zaradi njegove 
skromnosti in velike uporabne vrednosti pridelovali malodane na vsaki  kmetiji. Njegova veljava 
se je tako od pradavnine stopnjevala vse do druge polovice 19. stol., ko je ročna preja začela 
izgubljati boj s strojno, prihajati pa so tudi začele velike količine industrijskih bombažnih tkanin. 

RASTIŠČA divjega lana se danes nahajajo v Aziji, Etiopiji in Sredozemlju, pa tudi v Sloveniji 
najdemo več vrst lanov, ki cvetijo modro, rumeno, belo ali vijolično. Navadni lan kot kulturna 
rastlina cveti sinje modre barve. V Evropi se pridelovanja lana ponovno širi, morda bomo kmalu 
tako lahko rekli tudi za naše kraje. V Sloveniji so vremenski pogoji bolj naklonjeni sorti za 
pridelavo olja kot za predivo. Lan v grščini LIN ali LINUM. 

IME RASTLINE in UPORABNOST  

Razvrstitveno ime je Linum usitatissimum L. Je enoletnica. Poznamo sorte za predivo, za 
seme in olje ter nekatere vrste, ki so primerne za okrasno rastlino. 

Iz semena pridobivamo olje za izdelavo oljnih barv, lakov, kita, linoleja, mil, tiskarskih barv pa 
tudi za razsvetljavo nekoč. Iz stebel pridobivamo vlakna za tkanje in izdelavo vrvi, iz manj 
kakovostnega prediva pa za grobe preproge, papir za cigare, žaklje, samo predivo pa za 
tesnenje cevi. Semena so tako hrana za ptice in dobri ter zdravi dodatki v prehrani. Posujemo 
ga po slanem pecivu ali ga vmešamo v kruh. Seme je namreč bogato z maščobami, 
beljakovinami in vitamini (A, B, D, E, F). Z lanenimi kalčki popestrimo solate, namaze, juhe in 
prikuhe. Kuhano seme in praški iz semen se v ljudskem zdravilstvu uporabljajo za zunanje 
obkladke. Napitki in obkladki lajšajo težave ob trajni zapeki, zlati žili, žolčnih kamnih, vnetju 
prebavil, sečil, kože in dihal. Olje deluje blago odvajalno. Maska za obraz iz lanenih semen kožo 
vlaži in ji vrača prožnost. Bogate z beljakovinami so lanene pogače, ki jih dobimo po stiskanju 
olja iz semena. Sveže, posušene ali zmlete so dodatek v prehrani ljudi in živali. 

Obujanje pridelave in obdelave lana je tudi odlična priložnost za privabljanje turistov, 
zagotovo pa popestritev našega družabnega življenja ter prehajanja starih znanj naših 
babic na mlajše rodove. 

Če ga posejete na domačem vrtičku ali v balkonski lonec vas bo nežna sinjemodra barva 
njegovih cvetov zagotovo razveseljevala in vas morda spomnila na vaše babice in njihove 
lanene prtiče, ki vam jih je morda podarile kot del njene bale. 
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Terilnica, Konovo pri Velenju 

 

 

Leto nastanka fotografije: 1970 

Na fotografiji sta sestri Anica Podlesnik (roj. Kolar, levo) in Rozika Kolar (desno). 

 

Fotografinja: Ivanka Kolar (njuna sestra) 

 

Terilnice danes ni več. V njej so lan tudi sušili. Na tej lokaciji danes stoji hiša družine Zajc. 

 

Vir: Anica Podlesnik, družinski album 
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Terice iz Starega trga pri Slovenj Gradcu 

 

Leto nastanka fotografije:  

po oceni Jožeta Potočnika (upokojeni profesor zgodovine in geografije ter zbiratelj iz Slovenj 

Gradca) je posneta med svetovnima vojnama. Da bi bila npr. letnica 1920 verjetna, je menila 

etnologinja Marija Makarovič (ob priliki obiska pri Marijani Juvan 24. marca 2012), saj so takrat 

ženske nosile krila skoraj do tal - gležnjev. Kasneje so bila krila krajša, nad gležnji. Ženska čisto 

levo, ki ima klobuk in nekakšno palico v roki, bi znala biti gospodarica.  

 

Fotograf: neznan 

 

Vir: Sliko sta dobila Marijana in Marijan Juvan pri Jožetu Potočniku. Ta jo je objavil tudi v članku 

o lanu v reviji Viharnik. Jože Potočnik je to fotografijo dobil od nekdanjega župana Slovenj 

Gradca, pokojnega Ivana Uršiča, univ.dipl. inž. agr. Bila je del družinskega albuma, ki ga je 

podedoval od svojega očeta. 
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Teritev lanu pri Spodnjem Kotniku (Razbor nad Slovenj Gradcem) 

 

Leto nastanka fotografije: 1942 ali 1943 

 

Tretji z leve je Andrejin deda Jožef Savinc, četrti Feliks Knez 

 

Fotograf: neznan 

 

Vir: Andreja Meh, družinski album 
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Tkanje lanu pri Skobirju (Razbor nad Slovenj Gradcem) 

 

Leto nastanka fotografije: 1942 ali 1943 

 

Za statvami je Andrejin deda Jožef Sovinc 

 

Fotograf: neznan 

 

Vir: Andreja Meh, družinski album 
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V I D E O  

 
 

NASTAJANJE FILMA LAN 1 
http://www.youtube.com/watch?v=tOaZ0Sd5NpY&noredirect=1 

 

 

Ali veste, da je lan ena najstarejših in vsestranskih kulturnih rastlin, znana od mlajše kamene 

dobe dalje ... in da uspeva povsod po svetu? Na naših kmetijah so ga sejali tja do poznih 50-ih 

let prejšnjega stoletja, torej so se z njim ukvarjale še naše babice, če so bile doma na kmetiji. 

Jaz vsega tega nisem vedela, dokler me ni k raziskovanju spodbudila Pavlina zgodba o njenem 

lanenem prtiču. Bica (babica) Pavla živi na Graški gori, na hribovski kmetiji med Štajersko in 

Koroško. Na kmetiji so namreč nekoč skoraj vse, kar so potrebovali za življenje, pridelali in 

naredili sami. Film, katerega nastanek lahko spremljate na www.lanenazgodba.si, odkriva 

zgodbo o njenem lanenem prtiču in poskusu mlajših žen in deklic, da poustvarimo dela z lanom 

ter stkemo lanene prtiče same. Film v produkciji Studia Mozaik je delno sofinanciran iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 

 
NASTAJANJE FILMA LAN 2 
http://www.youtube.com/watch?v=0RKYrLFzgPY 

 

Ali veste, da je lan ena najstarejših in vsestranskih kulturnih rastlin, znana od mlajše kamene 

dobe dalje ... in da uspeva povsod po svetu? Na naših kmetijah so ga sejali tja do poznih 50-ih 

let prejšnjega stoletja, torej so se z njim ukvarjale še naše babice, če so bile doma na kmetiji. 

Jaz vsega tega nisem vedela, dokler me ni k raziskovanju spodbudila Pavlina zgodba o njenem 

lanenem prtiču. Bica (babica) Pavla živi na Graški gori, na hribovski kmetiji med Štajersko in 

Koroško. Na kmetiji so namreč nekoč skoraj vse, kar so potrebovali za življenje, pridelali in 

naredili sami. Film, katerega nastanek lahko spremljate na www.lanenazgodba.si, odkriva 

zgodbo o njenem lanenem prtiču in poskusu mlajših žen in deklic, da poustvarimo dela z lanom 

ter stkemo lanene prtiče same. Film v produkciji Studia Mozaik je delno sofinanciran iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tOaZ0Sd5NpY&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=0RKYrLFzgPY
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GABERŠKI CVET poje za film  

“Stkana zgodba lanenega prtiča” 
http://www.youtube.com/watch?v=meiOozbQ0Y8   

 

 
Pesem "Le predi dekle, predi .." so pevke Kulturno-turističnega društva Gaberke zapele ob 

snemanju filma, katerega premiera je bila 30.11.2012 v Šoštanju. Dan kasneje pa v Šmartnem 

ob Paki in na Graški gori . Film govori o pridelavi in predelavi lanu na hribovskih kmetijah nad 

Šaleško dolino. Z ene od kmetij bica (stara mama) Pavla Krenker z Graške gore svoja znanja z 

drugimi, ki se teh veščin se spomnijo, prenaša na mlade, konkretno na mladi sosedovi dekleti 

Patricijo Grobelnik in Silvijo Vocovnik. Bosta iz posejanega lanu prek vseh zapletenih postopkov 

in s številnimi težavami uspeli splesti svoj prtič, bo povedal film. Vabljeni na spletno stran: 

http://lanenazgodba.si 

 

 

 

NASTAJANJE FILMA LAN 3    
http://www.youtube.com/watch?v=HGbB8Vxtwow     

 

Lan, letos posejan na novem vrtu, plete s Patricijo in Silvijo novo zgodbo, z novo skrivnostjo. 

Zašepetala jo je Patricija Silviji na uho, da je nismo slišali niti mi, izza kamere. Tudi na 

prigovarjanje je ni hotela povedati. "Bom že, ko bo čas za to!", je rekla. "Povedala jo bom v 

filmu!" je še dodala, potem pa sta s Silvijo odšli proti hiši v pogovoru, kaj vse bosta počeli med 

počitnicami. No, bomo pač skrivnost odkrili na naslednjem snemanju! 

 

 

LE PREDI DEKLE, PREDI / SPIN GIRL, SPIN 
http://www.youtube.com/watch?v=Ne2_H4ee6xM 

 

Ženska vokalna skupina Moje Drage Dame pojejo za film. Ideja za 
priredbo pesmi in posnetek sta nastala za film režiserja Toma Čonkaša, scenaristke Bojane 
Planina in avtorja glasbe Matjaža Jarca »Stkana zgodba lanenega prtiča« producenta Studio 
Mozaik.  
Oglejte si tudi napovednik filma / also look the trailer »A Spun Tale Of The Flaxen Napkin«: 
http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvT... 
Več o ženski vokalni skupini na: www.hymnos.si/mdd 
Več o filmu: www.lanenazgodba.si 
Studio Mozaik: www.studiomozaik.si 

http://www.youtube.com/watch?v=meiOozbQ0Y8
http://lanenazgodba.si/
http://www.youtube.com/watch?v=HGbB8Vxtwow
http://www.youtube.com/watch?v=Ne2_H4ee6xM
http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvTImt_g
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NAPOVEDNIK/TRAILER 

Stkana zgodba lanenega prtiča 

A Spun Tale Of The Plaxen Napkin 
http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvTImt_g 

 

Dokumentarno izobraževalni film / Documentary  

Stkana zgodba lanenega prtiča / A Spun Tale Of The 

Flaxen Napkin 

DVD, 32 min, format 16:9 PAL cena / price 11 eur (+ poštni stroški/post costs) 

Kontakt / contact: video.mozaik@siol.net (English version with English subtitles) 

Film sledi zgodbi obrezanega prtiča, ki je bil nekoč del bale Pavle Krenker, doma s hribovske 

kmetije na Graški gori. Dekleti, dvanajstletna Patricija in trinajstletna Silvija želita iz posejanega 

lanenega semena narediti predivo in prejo ter stkati svoje lanene prtičke. Tako ponovno zaživi in 

oživi del preteklega življenja in znanja o pridelavi in obdelavi lanu, kar je vse prej kot enostavno. 

V odvisnosti od vremena, odkrivanju znanj, iskanju starega orodja in pripomočkov sledimo 

Pavlinemu spominu v tkanju naše zgodbe. 

The film follows the tale of the damaged cloth that was once a part of Pavla Krenker's dowry, 

herself hailing from a farm in Graška gora, Slovenia. The girls -- twelve year-old Patricija and 

thirteen year-old Silvija want to sow flax seeds to make yarn and thread and weave their own 

flaxen napkins. Thus a part of past life and knowledge of producing and working flax is revived, 

a process anything but simple. Be it depending on weather, discovering knowledge, searching 

for old tools and implements -- it all ties together through Pavla's memory that spins our tale. 

Producent, produkcija / Produced by, Production STUDIO MOZAIK  
Scenarij, besedilo / Written by: Bojana Planina * režija, kamera, montaža / Directed by, camera, editing: Tomo 

Čonkaš * bere / Narrator: Nadja Jarc * glasba / Music: Matjaž Jarc * pojejo / Singers: Gaberški cvet: Anica Jevšnik, 

Jožica Jevšnik, Alenka Napotnik, Ljudmila Podvinšek, harmonika Boštjan Jevšnik; ženska vokalna skupina MDD: 

Tanja Curhalek, Marija Čeh, Andreja Dolinšek, Milena Domjan, Nadja Jarc, Erika Mauko, Mojca Peterin, Bojana 

Planina, Milena Rupar, Živa Tavčar * fotografije / Photos: Marija Makarovič, Fanči Šarf - hrani Slovenski etnografski 

muzej, Marijana in Marijan Juvan, Andreja Meh in Anica Podlesnik - družinski album * glasbena oprema in montaža 

glasbe / Music editing: Matjaž Jarc, Hymnos * rekviziti / Properties: Ivan Krenker * nastopajo / Cast: Pavla Krenker, 

Patricija Grobelnik, Bojana Planina, Silvija Vocovnik, Jožica Grobelnik, Zdravko Golob, Marija Jelen, Zdravko Jelen, 

Marijana Juvan, Bernarda Lepko, Slavko Lenart, Marta Lukaščik, Ana Filip Plazl, Anže Plazl Smolnikar, Cvetka 

Šteharnik, Franc Šteharnik, Martin Vocovnik, Pavlika Žlebnik, člani Kulturno-turističnega društva Kulturnica 

Gaberke: Zinka Blatnik, Anton Grudnik, Franc Koren, Milena Koren, Emil Kotnik, Matija Kovač, Marija Rihter, Milan 

Sovič, Branko Spital, Milka Spital, Mirko Verhovnik, Zdenko Verhovnik, Drago Videmšek, Jože Zajc, Elica Završnik 

ter Dona Kopić, Irma Kopić, Dominik Lipnikar, Franc Štolcer * informatorji / Informers: Vera Bandalo, Marta Gregorc, 

Marijan Juvan, Marija Kuzman, Danijel Lužnik, Andreja Meh, Anica Podlesnik, Aca Poles, Alenka Tepej * Prevod / 

Translated by: Jaka Jarc * podporniki / Sponsored by: Kulturnica Gaberke - kulturno turistično društvo, Gostilna 

Plazl, Graška Gora, Ekološka kmetija Rone - Jelen, Spodnji Razbor. 

Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v 

podeželje. The project was made with financial support from the European Agricultural Fund for Rural Development: 

Europe Investing in Rural Areas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nP-HvTImt_g
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FILM   
http://www.youtube.com/watch?v=uww4MX-siLs       

 

                 

 
Izjemno tankočuten dokumentarni film sledi zgodbi 

obrezanega lanenega prtiča, ki je bil nekoč del bale Pavle 

Krenker, doma s hribovske kmetije na Graški gori. Dekleti 

Patricija in Silvija želita iz posejanega lanenega semena 

narediti predivo in prejo ter stkati svoje lanene prtičke. Tako ponovno zaživi in oživi del 

preteklega življenja in znanja o pridelavi in obdelavi lanu, kar je vse prej kot enostavno. V 

odvisnosti od vremena, odkrivanju znanj, iskanju starega orodja in pripomočkov sledimo 

Pavlinem spominu v tkanju naše zgodbe. 

Scenarij, besedilo: Bojana Planina Režija, kamera, montaža: Tomo Čonkaš Glasba: Matjaž Jarc 

Glavne vloge: Pavla Krenker, Patricija Grobelnik, Bojana Planina, Silvija Vocovnik. Produkcija: 

Studio Mozaik. Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (LAS Šaleška dolina). Vse pravice pridržane, AAS 88/12. 

 

 

TV prispevek s premiere 
http://www.youtube.com/watch?v=gxiZxdNybZ8    

 

Snemalec in montažer: Milan Marič, novinarka: Irma Kopić. 

Prispevek je nastal ob premieri filma "Stkana zgodba lanenega 

prtiča" v Šoštanju, 30. novembra 2012. Film na DVD lahko kupite 

pri Studiu Mozaik (041 371 510, Bojana) ali v knjigarni Kulturnica Velenje.  

Cena je 11 eur.  

Film je delno financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uww4MX-siLs
http://www.youtube.com/watch?v=gxiZxdNybZ8

