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"Oča so koso sklepali" 

Priprave na prireditev o nekdanjem načinu košnje pri Petrovičevih v Trnovcih že tečejo 
 

Turistično društvo v Trnovski vasi sodi med eno dejavnejših v slovenskogoriškem in širšem ptujskem območju. Te dni se v društvu, vodi ga Angelca Fras, že
vneto pripravljajo na sobotno prireditev oziroma kmečki praznik, ob katerem bodo tokrat obudili stari način košnje. Prireditev so poimenovali "Oča so koso 
sklepali". 
 
 
 
Rože za klobukom 
 
 

Darja Lukman Žunec

Angelca Fras: "Vsi v kraju smo se zagnano lotili obujanja starega načina košnje." 
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"Kosci so se nekoč že ob treh zbrali na dvorišču. Gospodar jim je ponudil domače žganje, na travniku so zapeli in kosili tja do sedmih. Gospodinja jim je v 
košari na glavi prinesla zajtrk in kar iz trave naredila mizo. V skledo, kjer je bila kisla juha, je narezala kruh. Ko so jo kosci pojedli, jim je postregla še s 
krompirjevo omako in mesom. Kosili so do devetih ali desetih. Na travnik so potem prišle še druge ženske in začele razprostirati plasti pokošene trave. Najprej 
pa so skupaj s kosci pojedle gibanice ali krapce. Pili so jabolčnik ali vino, kar so pač imeli. Dekleta so prinesle koscem šopke rož, ki so bile v vrtu, po navadi 
zimzelen in nagelj. Rože so si dali za klobuk. Včasih so nagajive ženske pri malici koscem vzele kose in same poskusile, kako kaj režejo. Kosci so še zapeli 
kako pesem, šli domov ali pa v senci počivali. Po malici so raztrošeno travo obrnili. Okoli enih je bilo kosilo. Popoldan so krmo še enkrat obrnili. Obračali in 
sušili so na travniku še naslednji dan, in ko je bila dovolj suha, so začeli nalagati seno na lojtrni voz. Doma so krmo zmetali na "štalo". Pogosto je bilo zelo 
vroče, kadilo se je, da so se včasih komaj prepoznali. Pozneje pa so si že pomagali s puhalnikom," je za zanamce strnila pripoved o košnji na stari način 
Angela Petrovič.  
 
 
 
Še vedno žive anekdote 
 
 
 
Angelca Fras o skrbnih pripravah na prireditev pravi: "Živih je tudi precej anekdot, kako se je zvračala krma z voza ali kako je včasih gospodinji 
kosilo padlo v kak jarek ali kako se je za šalo kateri od nagajivih otrok skril v krmo, ki jih bomo na prireditvi tudi poskušali obuditi. Skupaj jo 
pripravljamo Turistično društvo, Društvo kmetic, Društvo ljubiteljev stare tehnike, Prostovoljno gasilsko društvo Biš in Občina Trnovska vas. 
Prikazali bomo tudi stare obrti, povezane s košnjo in sušenjem." 
 
 
 
Prireditev bo v nedeljo, 30. maja, ko bodo ob 14. uri prikazali košnjo, nato pa v kulturnem domu odprli razstavo stare tehnike. Na športnem igrišču 
bosta sledila prikaz košnje in tekmovanje med vaškimi skupnostmi in posamezniki za naziv Naj kosec občine. V programu bodo s pesmimi, ki so jih 
peli ob tem opravilu, nastopali Vokalni kvintet Društva upokojencev Trnovska vas in ljudski pevci domačega Kulturnega društva. Za domače 
vzdušje pa bodo na vrtni veselici poskrbeli še člani Ansambla Francija Slaka. 
 
 
 
"Kmečki praznik nas bo popeljal nekaj desetletij v preteklost, v čase naših dedkov in babic. V čase, ko so na poljih in travnikih kraljevali pesem, 
pristen odnos do narave in trda volja do dela ter s tem povezana želja po ohranitvi našega rodu," je še pristavila predsednica turističnega društva 
Angelca Fras. 
 
 
 
 
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC
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