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Krnsovanje z ognjenim kolesom 
Kresovanje v Zbiljah je bilo v sklopu praznovanja cetrt stoletja skupnosti Barka .. Udelezili so se ga tudi steviln i obcani, ki so osebe z motnjami v dusevnem 
razvoju lepo sprejeli medse in postali prijatelji. Posebnost je bil obred z ognjenim kolesom. 

MAJA BERTONCELJ 

Zbilje - Cetrtkov kresni ve• 
ler pri delavn.icah DMtva 
Barka v Zbiljah je bil poseben. 
Dogodek so namrel zdruzi. 
li s praznovanjem 25-letni• 
ce drustva. Zaleli so popol• 
dan s piknikom za povablje• 
ne prijatelje, na ogled so pos• 
tavili umetniska dela, sledilo 
pa je kresovanje ob glasbeni 
sprernljavi. 

Moski prizgali, zenske 
pogasile 

Ko se jedan prevesal V noc, 
so prizgali kres, nekaj za
tem pa lie posebno Kresn.iko
vo kolo. To je bilo posebnost 
in novost letosnjega kreso: 
vanja. J>redstavil jo je Simon 
Prosen iz Vodic, ki zasepravi, 
da je povestilar, ki raziskuje 
preteklost in jo predaja nap
rej po svoji vesti. »Kresnik 
je bil glavni bog, najvisje bit
je nasih predn.ikov. Sim· 
bol Kresnika je bilo ognje-
no kolo. Ta zelo star obilaj 
se je uporabljal vel tisoc le~ 
nazadnje na Koroskem lie 

pred petdesetirni leti. Pov
sod je zamrl in rad bi ga obu• 
di!. Magilni obred z ognje
nirn, Kresnikovirn kolesom 
sem prvil preskusil pred 
dnevi, tokrat pa poteka prav 
na kresni veler. Videti je irn
pozantno, drugo pa je, da na 
energijskem podrocju dela 
velike spremembe, le si jilt 
zelis. Obred je potekal tako, 
da so kolo postavili na vrh 
hriba, ga ovili z draqem, sla
mo, nelirn suhirn, prizgali 
in ga spustili v dolino, kjer je 
bila reka, potok, da se je polo· 
pil vvodo in ugasnil. Tukaj te 
moznosti ni. Moski kot ogenj 
poenergiji bomo koloprizga
li, ga pripeljali do kresa, kjer 
ga bodo :!enske pogasile z 
vodo. Vsak bo naredil svoj 
de!,« je pojasnil Simon Pro• 
sen in dodal nekaj o pome-
nu kresnega velera: »Pred 
prihodom krslanstva je bil 
to vetjetno najveqi prazn.ik 
nasilt prednikov. Na kresno 
noc je bilo mo:!no vse. lzpol• 
rule sose zelje. Osrednji je bil 
ogenj, ki daje svetloho, toplo
to, brezpogojno ljubezen.« 

»Barkacii, del lokalne 
skupnosti 

Kresovanje pri delavnicah 
Barke je ze tradicija. V dru
stvu so mo□ zdruzili z Dru
stvom Sorsko polje, ki ima 

. pri n jih skupnostni ekolo
ski vrt, na katerem je vsa
ko leto kaj novega, ga siri
jo. »Kresovanje skupaj prip
ravljamo ze kar nekaj let, le
tosnja posebnost pa je, da ob 
tern praznujemo 25 let skup· 
nosti Barka. Barka so ljudje, 
ki se spreminjamo skupaj 
s svetom. Plujemo. V vsem 
tern lasu smo postali pove
zana skupnost, da gremo 
lahko uspesno tu<li skozi vi
harje. Postali smo de! lokal
ne skupnosti, kar je zelo po• 
membno, saj je tako vse ve• 
Hko lazje. lmamo faok krog 
prijateljev in konlno je bila 
priloznost, da jilt povabimo 
na druzenje,« je dejala Vivi
ja Kolar, koor<linatorka de
lavn.ic. Petindvajset let Bar
ke je bilo februarja. »Toliko 
je, odkar je Stane, nas prvi 
»barkal«, ki je lie vedno z 
nam.i, prise! zivet na _Barko. 

MagiC.ni obred Z ognjenim, Kresnikovim kolesom /Foto: M1j1 8ertonulj 

Zaletkov se spominjam kot 
otrok, kot domacin iz Zbilj. 
Najprej je bilo med krajani 
kar nekaj vprasanj, kako ho, 
zelo hitro pa je vas z Barko 
za_zivela. Razvoj skupnosti 

je sel lepo naprej. Najprej je 
bila ena hisa, nato lie druga, 
sledile so delavnice. Veliko 
nam pomeni in zelo smo ve4 

seli, da smo tako lepo spre• 
jeti. Znarno ziveti skupaj, se 

skupnosti, in dodaja, da so 
lahko zgled tu<li Diva□, kjer 
so ustanovili celo civilno ini
ciativo in nasprotujejo prise• 
litvi oseb z motnjarni v du• 
sevnem razvoju. 

Blaz Bresan, vodja skujmosti Barka: »Osebe z 
motnjami v dusevnem razvoju niso n ekaj, cesar se je 

treba bati, so dar, Id nas spominja !la iskrene odnose 
brez m ask. Veliko je primerov dobrih praks, kako se 

lahko vkljucijo V nase zivljenje.« 

V delavnicah Barke v Zbi• 
ljah dela dvajset oseb z mot
njami v dusevnem razvoju, 

Ob petindvajsetletnici skupnosti Sarka so na ogled 
postavili umetniSka de la. f roto: Ma/a su to"'' 'i 

Otroci so prizgali manjsi kres in uzivali V kresnem veceru. 

podpirati. Osebe z motnja• 
mi v du~evnem razvoju niso 
nekaj, cesar se je treba bati, 
so dar, ki nas spominja na 
iskrene odnose brez mask. 
Veliko je primerov dobrih 
praks, kako se lahko vklju• 
cijo v nase zivljenje,« po· 
udatja Blaz Brelian, vodja 

v vsaki izmed dveh his jilt 
zivi po pet. Najrnlajsi ima 
26 let, najstarejsi pa 66 . . 
Smele nacrte imajo tu<li za 
prihodnje. C::akajo jili novi 
izzivi. / Foto: Maja fltrtOJ'l(elj 

Dan za druzenje oseb s posebnimi potrebami 
Gold Wing_zveza Slovenije je pred kratkim organizirala tradicionalni Gold Wing+21 dan, namenjen osebam s posebnimi potrebami. 

M AJA BIRTONCELJ 

Predoslje - Humanitama 
prire<litev je bila v Predo
sljah. Pripravili so vo:!nje z 
mototji Gold Wing, pogo
stitev in bogat sprernljevalni 
program. 

» Dogodek organizirarno 
vsako leto in v Predosljah 
smo ze tretjic.. Bili smo tu<li 
vTrzicuin Kranju. Tojedan, 
ki je bil v osnovi namenjen 
osebarn z Downovim sindro
mom, potem pa smogarazsi
rili in povabili sed:ruge lju<li s 
posebnirni potrebami. Sode
lujemo z Drustvom Downov 
sindrom Slovenija, zveza· 
ma Sonlek in Sozitje. Veseli 
smo dobrega odziva. Skupaj 

je okrog sto petdeset do dves
to udelezencev,« je povedal 
Marko Lovsin, predsedn.ik 
Gold Wing zveze Slovenije, 

ki v letosnjem letu praznu
je desetletnico. Udelezen• 
ci so bili z dogodkom in po· 
zomostjo zadovoljni. »Zelo 

Veliko zanimanja je bilo za voznje z molorji Gold Wing. 
Stevilni so to izkuSnjo doZiveli PrviC. / Fo10: Maj• Senonctlj 

smo veseli, da imamo znova 
moznost druzenja, kar narn 
je v obdobju covida-19 zelo 
manjkalo. Ce kdo, potem 

so osebe s posebnirn.i potre• 
barni tiste, ki druzenje naj• 
holj potrebujejo. Poleg tega 
je danasnji dan prilo:!nost, 

V programu se je predstavila tudi plesna skupina Soncki in 
navduSila obiskovalce. /Fo10: Maj, flerlOM.elj 

da se predstavijo tu<li lokalni 
skupnosti. lstolasno v Lju• 
bljani poteka 24-umo vesla
nje po Ljubljanici. Zbirajo 
se sredstva, s pomoqo kate· 
rih homo v Ljubljani opremi
li nove prostore, da bomo ze 
jeseni lahko zaleli z drugimi 
oblikami zaposlitve za ose• 
be z Downovirn sindromom. 
i.elirno jili vkljuciti v druzbo. 
Cilj dMtva je to dosea na 
razlilne nacine. To ni sarno 
nasa zelja ali zahteva, temvel 
pravica,« je dejala dr. Valerija 
Buzan, predsednica DMtva 
Downov sindrom Slovenija. 

S pomocjo akcije Veslamo 
za dober namen so v dMtvu 
prejeli lek v vrednosti 3500 
evrov. 


