Nedelja, 2. avgust 2020

Z Anico v Slatno in Bitež
Zaradi slabega vremena v hribovitih krajih je bil naš pohod na Senico nad Mostom na Soči
v zadnjem trenutku odpovedan. V zameno smo se dogovorili, da se odpravimo na pohod v
okolico Grgarja. Naša članica Anica Šuligoj, ki živi v Grgarju, nas je rade volje popeljala v
zanimivo dolinico potoka Slatna, v skritem kotičku pod Sveto Goro, nedaleč od vasi Grgar.

Začetek našega pohoda je bil v Grgarju na Borovi poti. Uredili so jo pred sedmimi leti in je
del projekta Slovenska pisateljska pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše slovenskih
pisateljev in pesnikov.

Borovo pot so odprli ob stoletnici rojstva pesnika, dramatika, pripovednika in prevajalca
Vladimirja Pavšiča – Mateja Bora. Navdih za psevdonim in partizansko ime Matej Bor je
dobil v Kosovelovi pesniški zbirki Bori.
Matej Bor se je rodil 14. aprila 1913 v Grgarju. V rojstni vasi je živel le kratek čas, saj je
prva svetovna vojna družino leta 1915 raztepla po svetu. Oče je moral na fronto, mati z
otroki pa na Štajersko.
Kot pesnik je najbolj znan po svojih partizanskih pesmih, saj so nekatere ponarodele. Od
teh so nam najbolj znane Jutri gremo v napad in koračnica Hej, brigade. Po njegovem
scenariju je bil posnet slovenski film Vesna.
Umrl je leta 1993 v Radovljici, leta 1998 pa so mu v Grgarju postavili ob rojstni hiši
spomenik.

Prehodili smo del Borove poti in nato po širokem kolovozu v dolinici zavili do tolmuna
potoka Slatna.

Tolmun je umetno poglobljen, namenjen kopanju in razširjen z betonskim jezom. Posedli
smo na piknik prostoru ob jezercu in uživali v prijetnem klepetu v neokrnjeni, mirni naravi.
Poglobljen tolmun je dolg 25 metrov, širok 15 metrov in globok 4 metre.
Potok Slatna izvira na južnem obrobju Banjške planote. Na svoji poti v dolino je izdolbel
slikovita korita, ki se zaključijo z velikim tolmunom. Slatna teče skozi sotesko Renjeke in
ponikne na grgarskem kraškem polju.

Od tu nas je pot vodila še na ogled okolice tolmuna, kjer se nahaja kar nekaj vikend hiš. V
eno od njih nas je z veseljem povabila gospa Marica. Prijazno so nas sprejeli in postregli s
pijačo.

Šli smo še do petnajst minut oddaljene zapuščene kmetije in do ostankov mlina ob potoku.
Pred prvo svetovno vojno je bilo na Slatni kar trinajst mlinov. Okrog mlina v vlažnih tleh
raste ogromno repuha, zato smo si z velikimi listi na glavah omislili zanimivo fotografijo.

Vsi smo se strinjali, da pohod nadaljujemo še do zaselka Bitež nad Grgarjem in še naprej do
lovske koče Bitež. Pri koči smo si privoščili počitek in malico.

K veselemu in domačemu razpoloženju naše druščine sta prispevali tudi naši vztrajni
štirinožni »sopohodnici«, zvesti psički Kimi in Brina. Tudi z njima preživljamo lepe trenutke.

Ker se je iz daljave slišalo grmenje, smo nekoliko pohiteli in se iz Biteža, spet deloma po
Borovi poti , vrnili v Grgar. Toda kratki plohi le nismo ušli.

Ob vračanju na naše izhodišče ob Osnovni šoli v Grgarju smo se ustavili še ob župnijski
cerkvi sv. Martina in si ogledali grob pastirice Urške Ferligoj.

Na krasnem, iz mozaika izdelanem velikem nagrobnem spomeniku piše:
»Po izročilu je tu pokopana Urška Ferligoj, kateri se je leta 1539 na Skalnici prikazala M.B.«

S pohodom smo bili zelo zadovoljni in hvaležni Anici, saj nam je predstavila zanimiv, skoraj
pravljičen kotiček v naši bližnji okolici.
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