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HENLEY-ON-THAMES, 
TREBNJE • Precej 
simbolov, značilnih le 
zanjo, premore naša 
deželica, a jih v vedno 
hitrejšem tempu življenja 
skorajda ne opazimo več. 
Ali pa smo se jih prepro-
sto tako navadili, da jim 
ne posvečamo posebne 
pozornosti. Vse to se 
spremeni, ko za dlje 
odpotujemo v tujino, 
najsi bo bližnja ali daljna.
Kaj kmalu se ob nedeljah 
pocedijo sline ob misli na 
govejo juho tudi tistim, ki 
je nekoč niso marali, na 
praznično obloženih mizah 
iščemo potico, na zabavah si 
želimo slišati slovensko pe-
sem, na prostranih travnikih 
in pašnikih pa kot da nekaj 
manjka. Morda kozolec? Na 
obronkih slovenskih vasi 
jih je toliko, da se nam zdijo 
povsem samoumevni, a te 
na pogled preproste lesene 
strukture so nekaj posebne-
ga ter ena od prepoznavnosti 
Slovenije. Nič čudnega, 
torej, da je že pred 30 leti, 
ob osamosvojitvi Slovenije, 
eden od kozolcev našel pot 

v Anglijo, kjer je v londonski 
blagovnici najprej promo-
viral našo državo, nato pa 
so ga prestavili v Oxford, v 
tamkajšnji arboretum.

Eden in edini
Zanimanja za nenavadno 
leseno konstrukcijo med 
domačini ni bilo malo, a 
najbolj so se delčka domo-
vine razveselili Slovenci, ki 

so svoj drugi dom našli v 
Veliki Britaniji. »Vzeli smo 
ga za svojega in Britansko-
-slovensko društvo je ob 
njem začelo vsako leto 
zgodaj poleti prirejati 
piknike. Dogodek je bil 
vedno prijeten, udeležba 
številna, včasih nas je bilo 
40, včasih 80, tudi vele-
poslanik je prišel, družine 
so pripeljale otroke, da so 
se lahko tam spoznali in 
igrali, pa tudi odrasli so 
stkali nova prijateljstva,« 
se spominja predstavnica 
Britansko-slovenskega 
društva Evelina Ferrar, 
ki jo je, tako kot preosta-
le britanske Slovence, 
močno razžalostilo, ko 

je začel kozolec pred leti 
propadati, na koncu je bil že 
v tako slabem stanju, da ob-
nova ni več prišla v poštev. 
Pa so združili moči, tudi 
takratni slovenski veleposla-
nik v Londonu Tadej Rupel 

je pomagal, našli so novo 
lokacijo ter mojstre, ki so z 
velikim veseljem in pono-
som izdelali nov kozolec. V 
njihovi delavnici v Trebnjem 
so Damjan Bajc, njegov sin 
Luka, Franci Urbič, Grega 
Pungartnik in Frančišek 
Zarabec zavihali rokave 
ter pripravili in stesali vse 
elemente za osem metrov 

dolg ter skoraj štiri metre 
visok kozolec, jih zapakirali, 
naložili na tovornjak, sami 
pa sedli na letalo ter se od-
pravili v Henley-on-Thames 
oziroma Henley na Temzi, 
slikovito angleško mestece 
nedaleč od Londona, ki je 
že več let pobrateno z našim 
Bledom, od prejšnjega tedna 
pa tudi dom edinega kozolca 

v Združenem kraljestvu.
Tam je nato Damjan Bajc 
s svojo ekipo v pičlih dveh 
dneh kozolec sestavil, s 
strokovnostjo in učinkovito-
stjo pa so spretni Trebanjci 
naredili velik vtis na občane. 
»Ekipa iz Slovenije je krasna 
in njihova stvaritev je resnič-
no občudovanja vredna,« je 
za časnik Henley Standard 
naše mojstre pohvalil uprav-
nik lokalnih parkov Karl 
Bishop. »Mimoidoči so od 
vsega začetka kazali veliko 
zanimanja in odobravanje 
za novo pridobitev. Tako 
rekoč vsak se je ustavil in 
povprašal, kaj se dela, nato 
pa zadovoljno prikimal novi 

pridobitvi,« pravi Ferrarje-
va, ki se že veseli toplejših 
mesecev in konca omejitev, 
povezanih s covidom-19, ko 
bodo lahko s prijatelji znova 
pripravili piknik, letos prvič 
na novi lokaciji. N

Vsi, ki jih nova pridobitev zanima, 
lahko več o slovenskem kozolcu 
preberejo na informacijski plošči. 
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Ekipa pred kozolcem v Henleyju (z leve): Grega Pungartnik, 
Luka Bajc, Damjan Bajc in Franci Urbič FOTO: LUKA BAJC

Pikniki pod kozolcem so 
med Slovenci, ki živijo v 
Britaniji, zelo priljubljeni. 
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Evelina Ferrar upa, da 
bo kozolec pomagal 
širiti vedenje o 
Sloveniji ter spletati 
niti prijateljstva in 
sodelovanja med 
Slovenijo in Britanijo. 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Na vrh kozolca so pritrdili smrečico, znak zmage, pod ostrešek šopek 
bršljana za srečo, kozolec pa krasi še šentjernejški petelinček. 
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Kopija Lahovega kozolca 
s tovornjakom v Anglijo
Slovenska ekipa je v Henleyju ob reki Temzi s postavitvijo navdušila domačine
Kraj je že več let pobraten z Bledom, saj ju druži ljubezen do športnega veslanja

Nov kozolec si bo v kratkem, ko bodo 
to dopuščale epidemiološke razmere, 

najverjetneje ogledal tudi župan 
Občine Bled Janez Fajfar. Henley-on-
Thames je namreč pobraten prav s 
tem gorenjskim biserom. Druži ju 

zgodovina veslanja ter velika ljubezen 
do tega športa. »Henley je kraj, kjer se 
je rodilo športno veslanje, in mnogo 

domačinov, tudi zelo uglednih, 
pogosto obišče Bled, nad katerim so 
navdušeni. Pred leti so izrazili željo, 

da bi se povezali, pobratili, da bi mesti 
bolj tesno sodelovali, si izmenjavali 
izkušnje in podobno, in seveda smo 
bili za,« pravi župan, ki rad obišče 

Henley, še posebno katero od 
tamkajšnjih veslaških tekmovanj.

V Henley tudi 
blejski župan

Damjan Bajc in njegova 
ekipa so za Henley iz-

delali nekoliko pomanj-
šano kopijo Lahovega 
kozolca iz Migolice pri 
Mirni, ki je na ogled 
tudi v Deželi kozol-

cev, prvem muzeju na 
prostem s kozolci. Kot 
je pojasnil mojster iz 

Trebnjega, ki je ljubezen 
do tesarstva in krovstva 

pa seveda kozolcev 
podedoval po očetu, 
gre za enojni kozolec 
na pet oken, ogrodje 

so izdelali iz hrasta, da 
mu niti močnejši veter 
ne bo prišel do živega, 
preostale elemente pa 
iz smreke. V nasprotju 
s predhodnikom ima 
betonske temelje, ki 

bodo preprečili gnitje 
podpornih temeljev v 
mokrih angleških tleh.
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 » Ekipa iz 
Slovenije je krasna 
in njihova stvaritev 
je resnično 
občudovanja 
vredna.


