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Vabim vas, da se nam pridružite in skupaj z nami
preživite prijeten večer.

Predsednik TKD, Robert Pavlič

V A B I L O

Spoštovani krajani!
Leto se izteka, kaj nam je prineslo, po čem se ga bomo 

spominjali? Konec leta je čas, da se ozremo nazaj, naredi
mo inventuro in pomislimo, kako čas hitro beži. Letošnje 
leto je bilo brez dvoma v mnogih pogledih posebno. Žal 
je bilo veliko slabega. Vreme in narava letos res nista 
bila prizanesljiva. Začelo se je že februarja z žledom, ki 
je pomenil katastrofo za slovenske gozdove. Drevesa, ki 
so rastla leta, desetletja, so bila v nekaj urah polomljena, 
izruvana, uničena pod težo ledenega oklepa. Gozdovi 
si ne bodo opomogli še leta in leta. Še najstarejši ljud
je ne pomnijo česa takega. Potem so prišle še poplave. 
Najprej so bili na udaru naši južni sosedje, pa tudi mi 
nismo bili izvzeti. A letos ne samo enkrat, celo večkrat. 
Mnogo ljudi, ki že prej niso imeli veliko, je ostalo brez 
vsega. K sreči se je spet pokazal človeški čut, občutek za 
sočloveka v stiski. Ljudje so stopili skupaj in pomagali. 
Zbirali so hrano, vodo, odeje, oblačila, skratka tisto 
najosnovnejše za preživetje. Celi konvoji prepotrebnih 
stvari so se odpeljali v države nekdanje Jugoslavije. Tudi 
v februarskem žledu, ko je bilo mnogo ljudi dobesedno 
odrezanih od sveta, brez vode, elektrike tudi po več dni, 
se je pokazala solidarnost ljudi. Pomagali so po svojih 
najboljših močeh, z delom, nakupom hrane in vode ali z 
darovanjem finančnih sredstev. Na pomoč so priskočili 
tudi gasilci, civilna zaščita, vojska, prostovoljci, mnoge 
organizacije … Mislim, da je pošteno in lepo, da izpostavi
mo to nesebično pomoč človeka sočloveku v stiski. Še 
naša država bi se od državljanov lahko veliko naučila. 
Zato je na mestu, da našo le toš njo »detel’co pohvale« 
namenimo vsem ljudem, ki so ponudili svojo pomoč v 
kakršnikoli obliki tistim, ki so bili pomoči potrebni. Tudi 
vsem ljudem v našem kraju, ki so kakorkoli pomagali. Ne 
pozabimo tega – ne vemo, kdaj bomo tudi sami potre
bovali pomoč.

Za uredniški odbor Petra Herga

SLOVENSKI MESECI IN  
PREGOVORI

Naši predniki so bili tesno povezani z naravo in 
zemljo, zato smo tudi Slovenci mesece poimeno-
vali po dogajanju na poljih in travnikih. Stara 
slovenska imena letnih časov so se obdržala še 
do danes.

JANUAR – PROSINEC
Razlaga imena prosinec: prosi dobro letino

Januar je dobil ime po rimskem bogu Janusu, bogu 
začetka in konca. Janus je imel dva obraza. S prvim 
je gledal v prihodnost, z drugim v preteklost. Ko so 
Rimljani začeli vojne, so odprli vrata Janusovega tem
plja, ob koncu vojne pa so jih zaprli. Slovensko ime 
za januar je tako prosinec (»prosi proso«), saj je bil 
januar lačni zimski mesec, poln želja po prosu. Proso 
je namreč žito z obiljem svojih zrnc in je davni simbol 
blaginje.
»Kadar prosinec odpira dežnike,  
žetve poletne ne bodo velike.« 

FEBRUAR – SVEČAN
Razlaga imena svečan: po svečah od mraza; drevje od 
mraza poka, seka

V besedi februar se skriva rimski praznik očiščevanja 
– febra. Pred prihodom novega leta se je bilo namreč 
treba obredno »očistiti«. Rimljani so po starem kole
darju začeli leto s 1. marcem, saj je bil februar poleg 
januarja pozneje dodan staremu rimskemu koledarju. 
Ker pa je bil dodan zadnji v koledar, zanj ni ostalo do
volj dni in je postal najkrajši mesec v letu. Slovensko 
ime svečan povezujemo z besedo sveča, ki je lahko 
narejena iz voska ali iz ledu; za obe sveči je v mrzlem 
in temnem zimskem mesecu pravi čas.
»Če je svečnica topla in sončnega vremena,  
bodo čebele bogate in dobrega plemena.« 

MAREC – SUŠEC
Razlaga imena sušec: čas, ko je zemlja suha

Stari rimski koledar je začel leto s pomladjo. Prvi 
mesec v letu je bil zato marec. Bojeviti Rimljani so prvi 
mesec v letu posvetili bogu vojne – Marsu. Slovensko 
ime za marec je sušec in pomeni čas, ko zemlja pije in 
se pripravlja na pomladno rast.

»O gregorju pravijo: Kmet dolgo njivo orje, 
klobuk postrani nosi, pa staro ženo kruha prosi.« 

APRIL – MALI TRAVEN
Razlaga imena mali traven: trava je majhna
Latinska beseda aperire pomeni odpreti. V aprilu se 
zemlja »odpira« v novo rast. Tudi slovensko ime mali 
traven govori o mladem, novem, malem zelenju po 
gozdovih, travnikih in poljih. 
»Na jurja dan je pravi čas,  
da nam rž pokaže prvi klas.«

MAJ – VELIKI TRAVEN
Razlaga imena veliki traven: čas velike trave

Maja je bila rimska boginja pomladi in rodovitnos
ti. Rimljani so jo počastili s tem, da so najlepšemu 
mesecu v letu dali njeno ime. Tudi slovensko ime tega 
pomladnega meseca pomeni enako: bujno pomladno 
rast.  
»Ko prvega velikega travna dan dežuje,  
dobro letino oznanjuje.«
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IZ LET V KO BA RID IN MOST 
NA SO ČI
V so bo to, 7. ju ni ja, smo se z av to bu som od pe lja li na 
iz let, ki ga vsa ko le to or ga ni zi ra TKD Ro va. Z Rov smo 
se zju traj od pe lja li mi mo Lo gat ca, Idri je in Tol mi na 
pro ti Ko ba ri du. Pot je bi la pre cej dol ga, saj nas je od 
Lo gat ca na prej po leg ovin kov ča ka la še ce la vr sta se
ma for jev, ker med Idri jo in Tol mi nom po te ka obno va 
ce ste. Pr vi po sta nek smo na re di li v kra ju Most na So či, 
kjer smo po je dli ma li co, odra sli pa so si pri vo šči li še 
ka vo. Pri dru žil se nam je vo dič Ur ban, ki je na to ves 
dan po to val z na mi in nam ze lo do ži ve to pri po ve do
val pred vsem o zgo do vi ni kra jev, sko zi ka te re smo 
se vo zi li. Sku paj smo pot na da lje va li do Ko ba ri da, 
kjer smo si ogle da li zna me ni ti Ko ba ri ški mu zej. Mu
zej pri ka zu je do ga ja nje med pr vo sve tov no voj no na 
so ški fron ti – še po se bej 12. so ško bit ko, ki je zna na 
kot »bit ka pri Ko ba ri du«, kjer se je od vi jal eden naj
ve čjih spo pa dov na slo ven skih tleh. Mu zej pred stav lja 
tu di zgo do vi no Ko ba ri ške od praz go do vi ne do da nes. 
Po leg raz stav lje nih pred me tov in fo to gra fij smo si 
ogle da li tu di film o do ga ja nju na so ški fron ti. Le tos 
na mreč mi ne va sto let od za čet ka pr ve sve tov ne voj ne.
Po ogle du mu ze ja smo se pov zpe li do bliž nje ko stni ce. 
Zgra je na je v obli ki osem kot ni ka, prav na vr hu pa sto
ji cer kev sv. An to na. V ko stni co so bi li z oko li ških vo
ja ških po ko pa lišč pre ne se ni po smrt ni ostan ki 7.014 
zna nih in ne zna nih ita li jan skih vo ja kov, pa dlih v pr vi 
sve tov ni voj ni. 

Poš te no nam je bi lo že vro če, saj je bil dan, ki smo si ga 
iz bra li za iz let, ze lo vroč, in z ve se ljem smo se od pra vi
li pro ti av to bu su, s ka te rim smo se od pe lja li na zaj pro
ti Mo stu na So či, ki le ži ob so to čju rek So če in Idrij ce. 
V kra ju ima jo sma rag dno ze le no je ze ro za Hi dro e lek
trar no Do blar, ki je pri ljub lje na toč ka za tu ri ste, saj po 
njem vo zi tu ri stič na la dja Lu ci ja, s ka te ro smo se po
pe lja li tu di mi. Ne sa mo to – na la dji so nam pos tre gli 
s ko si lom, vsi otro ci pa smo se pre iz ku si li za kr mi lom 
la dje in ta ko za ne kaj tre nut kov po sta li ka pi ta ni. 
Ko smo zo pet sto pi li na tr dna tla, se je ve či na odra slih 
z vo di čem Ur ba nom od pra vi la na ogled me sta, ki je bil 
po se ljen že v bro na sti do bi. 
V sta rem me stnem je dru so si ogle da li žu pnij sko cer
kev sve te Lu ci je s po sli ka va mi aka dem ske ga sli kar ja 
To ne ta Kra lja. Vi de li so osta li ne že lez no do bne hi še, 
rim sko hi šo, cer kev sve te ga Ma vra in dru go. 

Po ro či lo o de lu TKD Ro va
Da se bo mo vsi sku paj spom ni li, kaj se je v okvi ru 
druš tva do ga ja lo v le tu 2014, se bo mo spre ho di li sko
zi čas – od pro sin ca vse do praz nič ne ga gru dna. 
Na ši mla di so kra ja ni so s po mo čjo men to ric pri pra vi li 
pri re di tev ob kul tur nem praz ni ku. 
V sve ča nu smo na re dnem ob čnem zbo ru druš tva še 
en krat na pol ni li sej no so bo. Kra ja ni ste mi za u pa li od
go vor no na lo go, da bom tu di v na sled njih šti rih le tih 
pred se do val TKD. V uprav ni od bor TKD Ro va so bi li 
ime no va ni Pet ra Her ga, An dre ja Klop čič, Alojz Ko če
var, Ma rin ka Ko sma tin, Igor Pod bel šek, Aleš Ro de in 
Ta dej Šin ko vec. Nad zor ni od bor se stav lja jo Mar ti na 
Pa vlič, Alja Ur šič in Mi lan Šin ko vec ter di sci plin ski od
bor Ta tja na Ka ste lic, Ja nez Ste le in Pet er Wicher.
Le toš nja pri re di tev ob ma te rin skem dne vu je več kot 
uspe la. To krat je bi la sej na so ba za vse na sto pa jo če 
in obi sko val ce sko raj pre maj hna. Na ši naj mlaj ši so se 
pred sta vi li s sim pa tič nim igri vim na sto pom. Zanj gre 
za hva la men to ri cam, ki so se s pri pra vo otrok ze lo po
tru di le.
Do bro obi ska na je bi la tu di tra di ci o nal na ve li ko noč na 
de lav ni ca. Le po je bi lo po gle da ti za do vo ljne obra ze ta
ko otrok in odra slih, ki so iz de la li svoj že gen, kot tu di 
obra ze naj mlaj ših, ki so iz re zo va li ve li ko noč ne zaj čke 
in iz de lo va li vo ščil ni ce.
Pred po le tjem smo se od pra vi li na iz let – več o njem si 
lah ko pre be re te v enem od na sled njih član kov.
Kot vsa ko le to so nas Ste le to vi tu di le tos za sto pa li na 
Dne vih na ro dnih noš v Kam ni ku.
V za čet ku vi no to ka smo or ga ni zi ra li tra di ci o nal ni tek 
– a to krat ne na Ži ški vrh, tem več do lov ske ko če na 

Ko lov cu. Za ra di slab še pre ho dno sti (po sle di ca fe bru
ar ske ga žle da) smo pre sta vi li lo ka ci jo na te ka ške mu 
ko ra ku var nej šo pot. 
Vsi, ki se vo zi te sko zi Ži če, ste lah ko opa zi li, da nam je 
le uspe lo po sta vi ti ko zo lec.
So kra jan ki Ti ni smo pri slu hni li na po to pi snem pre da
va nju s Fi li pi nov.
Pred pr vo ad ven tno ne de ljo sle di de lav ni ca iz de lo va
nja ad ven tnih ven čkov in no vo let nih okra skov.
In či sto za ko nec – v za čet ku praz nič ne ga gru dna je iz
šla no va šte vil ka gla si la, ki so ga tu di le tos na ši ve stni 
čla ni ure dni ške ga od bo ra s sku pni mi moč mi na pol ni li 
s član ki, ki jih prav kar pre bi ra te. 
Kot sem že več krat po u da ril, brez so de lo va nja čla
nov vseh od bo rov druš tva, pod por nih čla nov druš tva, 
vseh, ki skr bi te za ob ve šča nje – na pla ka tih in splet ni 
stra ni, skr bnih us tvar jal cev gla si la, men tor jev pri re di
tev in na sto pa jo čih teh do god kov ne bi bi lo. 
Hva la tu di PGD Ro va in KS Ro va, da lah ko us tvar ja mo 
in de la mo v nji ho vih pro sto rih.

Ro bert Pa vlič

Rovski tek 2014

Rovski tek 2014
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PGD RO VA V LE TU  
PRAZ NO VA NJA 60. let ni ce
V le tu 2014 je uprav ni od bor PGD Ro va ve čji del svo jih 
ak tiv no sti na me nil na ku pu no ve ga ga sil ske ga vo zi la 
in praz no va nju 60let ni ce ob sto ja druš tva.
Z na ku pom ga sil ske ga vo zi la smo pri če li v le tu 2013, 
ko smo s po mo čjo prav ne sve to val ke pri pra vi li jav ni 
raz pis. Na pod la gi pre je tih po nudb smo iz bra li po dje
tje Webo d.o.o. iz Dra gom lja, ki nam je s po diz va jal
cem, po dje tjem Eu ro GV, nad gra di lo vo zi lo Ive co Daily. 
Ga sil sko vo zi lo je oprem lje no za po sre do va nje ob mo
re bit nih po ža rih ter na rav nih in dru gih ne sre čah. 
Za ra di ve čjih di men zij no ve ga vo zi la smo se v druš tvu 
odlo či li za za me nja vo ga raž nih vrat ter za če li z ure
ja njem oro djar ne v ga sil skem do mu. Ko smo za če li z 
de li v do mu, si ni smo  pred stav lja li, da bo mo mo ra
li na re di ti to li ko do dat nih del. Za če lo se je s sa na ci jo 
sten, na to smo na re di li no vo elek tri fi ka ci jo v pri tlič
nih pro sto rih ter pre bi li pre hod iz sto pni šča v oro
djar no. Po sle dič no smo mo ra li pre bar va ti sto pni šče 
in oro djar no, v ka te ri smo za me nja li vra ta in na re di li 
no ve oma re za opre mo in oro dje. S tem de la na do
mu še ni so bi la kon ča na. Po tre bno je bi lo za me nja ti 
tu di vra ta ku ril ni ce ter stra ni šča. De la smo za klju či li s 
pre ple ska njem fa sa de ter za me nja vo ogra je na sto lpu 
ga sil ske ga do ma. 
Le po vre me ter ve li ko šte vi lo ga sil cev, ude le žen cev 
pa ra de in kra ja nov, ki ste si ogle da li to slo ve snost je 
pri po mo glo, da nam bo praz no va nje 60let ni ce ob sto
ja druš tva in pre vzem vo zi la, osta lo v le pem spo mi nu. 
Ob tej pri lož no sti smo iz da li kro ni ko po mem bnej ših 
do god kov o 60let nem de lu rov ske ga ga sil ske ga druš
tva, ki jo je pre je lo vsa ko go spo dinj stvo na ob mo čju 
kra jev ne sku pno sti Ro va. Gra di vo za kro ni ko smo čr
pa li iz ar hi va in za pi sni kov sej uprav ne ga od bo ra in 

let nih po ro čil. Da je knji ži ca bolj pes tra in za ni mi va, 
smo do da li sli kov no gra di vo.
Se ve da so vzpo re dno po te ka le tu di osta le vsa ko let ne 
ak tiv no sti. Ko nec me se ca mar ca smo or ga ni zi ra li iz let 
v Pla ni co, kjer smo si ogle da li smu čar ske sko ke. Tek
mo val ne eno te na še ga druš tva so se tu di v tem le tu z 
vso zav ze tos tjo pri prav lja le na tek mo va nja. Na ni vo
ju ga sil ske zve ze Dom ža le smo ime li v tem le tu osem 
tek mo val nih enot. Se ve da mo ram po hva li ti eki pe pi o
nirk, ve te rank in mla din cev, ki so se ude le ži li dr žav nih 
tek mo vanj. 

Otro ci smo se med tem ča som igra li, lo vi li in na ma ka li 
no ge v So čo. Ker odra slih kar ne kaj ča sa ni bi lo, smo 
od šli na av to bus, se ze lo za ba va li in jih na to kon čno 
do ča ka li. Od nas se je po slo vil vo dič in nam za že lel 
sreč no pot do mov. Mi pa smo se usta vi li še v Idri ji na 
ve čer ji. Pri pra vi li so nam zna me ni te idrij ske žli kro fe, 
pre li te z raz lič ni mi oma ka mi. Za res so bi li do bri in še 
ti sti, ki smo mi sli li, da žli kro fov ne ma ra mo, smo jih z 
ve se ljem po je dli.
Pot do do ma je mi ni la hi tro, saj je bi lo na av to bu su 
pol no za ba ve. Pri po ve do va li smo si ša le in pe li. Na iz
le tu nam je bi lo ze lo všeč in ko maj ča ka mo na na sled
nji tu ri stič ni iz let.

Anja, Pet ra, Pia in Si mo na

Do da ja mo re cept za idrij ske žli kro fe. Za 150 ko sov 
po tre bu je mo: 
Te sto:
30 dag mo ke
1 jaj ce
1 čaj na žlič ka olja
vo da ali mle ko po po tre bi, da te sto na sta ne meh ko

Na dev: 
50 dag krom pir ja
5 dag pre ka je ne sla ni ne ali za se ke
5 dag če bu le
za čim be: drob njak, ma ja ron, po per, sol

1. pri pra va te sta: iz mo ke, jaj ca in vo de ali mle ka za
me si mo te sto, ki je meh kej še kot te sto za re zan ce. Te
sto gne te mo ta ko dol go, da po sta ne prož no, ela stič no 
ter se ne pri jem lje rok in de ske. Na to obli ku je mo hleb
ček, ga po kri je mo, da se ne iz su ši, in pu sti mo po či va ti 

naj manj pol ure. Ta ko pri prav lje no te sto na tan ko raz
va lja mo.
2. pri pra va na de va: na dev pri pra vi mo iz ku ha ne ga 
krom pir ja (še to ple ga naj prej pre tla či mo). Pre tla če
ne mu krom pir ju do da mo sol in ma ščo bo (ocvir ki, za
se ka, pra že na sla ni na). Na to pri me ša mo pra že no če
bu lo in za čim be (ma ja ron, drob njak, po per, sol). Vse 
se sta vi ne do bro pre me ša mo in hi tro ug ne te mo, ta ko 
da do bi mo vo ljno zmes. Na dev ne sme bi ti drob ljiv, 
za to mu po po tre bi do da ja mo ma ščo bo. Iz na de va na
pra vi mo ena ko mer ne, za le šnik ve li ke kro gli ce, ki jih 
po la ga mo na te sto.
3. obli ko va nje: na raz va lja no te sto po la ga mo na pri
mer ni raz da lji (en prst) kro gli ce na de va. Na to te sto 
med kro gli ca mi pre re že mo po dol gem in po čez. Te sto 
vzvi ha mo in med kro gli ca mi sti sne mo, da se spri me 
in se do bi mo uše sca. Zgo raj v vsa ke ga vti sne mo vdol
bi ni co, a ta ko, da te sta ne pre tr ga mo. Ta ko idrij ski žli
kro fi do bi jo zna čil no obli ko klo bu ka. Ti pič ni idrij ski 
žli krof v dol ži no me ri tri cen ti me tre, v vi ši no pa dva 
cen ti me tra (vi ši na se me ri na sre di ni idrij ske ga žli
kro fa, na ro bo vih so ma lo vi šji).
4. ku ha nje: idrij ske žli kro fe stre se mo v vre lo sla no vo
do, po me ša mo in po kri je mo. Ko se dvig ne jo in po nov
no za vre jo, so ku ha ni. Vza me mo jih iz kro pa in ta koj 
po nu di mo.
5. na čin ser vi ra nja: idrij ske žli kro fe lah ko ser vi ra mo 
kot sa mo stoj no jed in jih za be li mo z ocvir ki. Lah ko jih 
po nu di mo z zna no idrij sko oma ko ba kal co, dru gi mi 
me sni mi oma ka mi (po li ti s pe čen ki no oma ko, go la
žem, raz ni mi pe čen ka mi), z gor gon zo lo ipd.

Pov ze to po splet ni stra ni v Ura dnem li stu.

Idrijski žlikrofi

Nadgradnja in prevzem vozila

Slavnostni prevzem vozila
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Tu di v le tu 2014 smo ope ra tiv ni ga sil ci do br šen del 
ča sa in tru da na me ni li za po moč so se du ali so va šča nu 
(fe bru aržled, ve tro lomav gust, no vem berpo pla ve), 
izo bra že va nju, va jam, uspo sab lja nju in vzdr že va nju 
ter či šče nju opre me. So de lo va li smo pri oči šče val ni 
ak ci ji, ki jo vsa ko le to or ga ni zi ra kra jev na sku pnost 
Ro va. V za čet ku me se ca ju ni ja smo ga sil ci ma te ri al
no po ma ga li v po pla vah pri za de tim na ob mo čju biv še 
sku pne dr ža ve. 

Kot pred se dnik druš tva se imam pri lož nost za hva
li ti vsem, ki ste ka kor ko li so de lo va li pri iz ved bi 
na še ga pro gra ma, ki smo si ga za čr ta li na ob čnem 
zbo ru in vas poz drav ljam z na šim poz dra vom »Na 
po moč!«

60-LET NI CA PGD RO VA
Za če lo se je z ob čnim zbo rom 30. mar ca le ta 1954 in 
v tem le tu, mno go let ka sne je, je Pro sto vo ljno ga sil sko 
druš tvo Ro va praz no va lo 60let ni co svo je ga ob sto ja, 
kar so po ča sti li s šti ri dnev nim praz no va njem.
V če tr tek, 3. ju li ja 2014, je na dvo ri šču go stil ne Pirc 
po te ka la slav no stna se ja, na ka te ri je za slav no stni go
vor po skr bel pred se dnik druš tva to va riš An drej Pa
vlič, poz drav ne be se de pa sta po vab ljen cem na me ni la 
tu di pred se dnik GZ Dom ža le to va riš Sta ne Ko vač, in 
pred se dnik KS Ro va Al bin Vo dlan. Dol go let ni pred se
dnik PGD Ro va to va riš Raj ko No vak je na krat ko pred
sta vil zgo do vi no druš tva, sle di la pa je po de li tev priz
nanj GZ Dom ža le in GZ Slo ve ni je druš tvu in nje nim 
čla nom. PGD Ro va je po klo ni lo za hva le vsem, ki so v 
teh le tih po ma ga li in so de lo va li pri raz vo ju druš tva. 
Po leg za hval ne ga kip ca, ki pred stav lja v ka plji co vo de 
ujet pla men, so vsi pre je li tu di bil ten, ki so ga rov ski 
ga sil ci iz da li ob svo ji 60let ni ci. Za kul tur ni pro gram 
in pri jet no vzdu šje je po skr be la Kla pa Si dro iz Lu ko
vi ce.

V pet ek zve čer je v spo min na po koj ne čla ne PGD Ro va 
v cer kvi sv. Ka ta ri ne na Ro vah po te ka la sve ta ma ša, ki 
so se je ude le ži li čla ni druš tva in kra ja ni.
Tre tji dan praz no va nja so or ga ni zi ra li ve li ko ga sil sko
tak tič no va jo na po dje tje Rodex na Ro vah. Po sce na ri
ju naj bi pri var je nju pri šlo do ek splo zi je in po sle dič no 
do po ža ra v me ha nič ni de lav ni ci, ki bi po ško do val tu di 
so sed nje zgrad be. Ak ti vi ra ni so bil sek tor ji Ra dom lje, 
CPV Dom ža le, ga sil ske eno te pr ve po mo či ter PGD Vir, 
Dob, Jar še Ro di ca, Dom ža le me sto in Pre vo je. Na va
ji je so de lo va lo 120 ga sil cev ter re dar jev in 14 ga sil
skih vo zil. Po be se dah po ve ljni ka druš tva Mi ha Ur ši ča 
je va ja uspe la, saj so so de lu jo či ga sil ci do bro pri ka za li 
vse svo je zna nje.
A rov ski ga sil ci si ni so od da hni li, saj jih je ča ka lo še 
ve li ko de la. V ne de ljo je na mreč sle dil vr hu nec praz
no va nja – sve ča na pa ra da, pre vzem no ve ga ga sil ske ga 
vo zi la in ga sil ska ve se li ca. Ob 16. uri se je sko zi vas 
raz vi la pa ra da, v ka te ri so po leg do ma čih ga sil cev so
de lo va li še ga sil ci iz so sed njih druš tev, na ro dne no še, 
ko nje ni ki KK Pik, God ba Men geš, čla ni lov ske dru ži ne 
Dom ža le in ma žo ret ke iz Ko men de. Na slav no stnem 
odru pred ga sil skim do mom, kjer se je pa ra da kon ča
la, so po leg pred se dni ka, taj ni ka in po ve ljni ka PGD Ro
va sta li še žu pan ob či ne Dom ža le To ni Dra gar, pred se
dnik GZ Dom ža le Sta ne Ko vač, po ve ljnik GZ Dom ža le 
Ma tjaž Mer ku žič, ča stni pred se dnik GZ Dom ža le Mar
jan Slat nar, ča stni po ve ljnik GZ Dom ža le Ja nez Bre ce
ljnik, pred se dnik KS Ro va Al bin Vo dlan, član uprav ne
ga od bo ra GZ Slo ve ni je Franc Bra de ško in pred se dnik 
GZ Ko priv ni ca Ivan Golubić. Po uvo dnih na go vo rih je 
sle dil bla go slov no ve ga ga sil ske ga vo zi la GVV1, ki ga 
je opra vil do ma či žu pnik Ja nez Jarc. Bo tra Mar ja na Za
laz nik in Ja nez Ste le ml. sta vo zi lo kr sti la in pre da la 
voz ni ku druš tva. Za za klju ček praz no va nja je na dvo
ri šču go stil ne Pirc sle di la še ve li ka vrt na ve se li ca, na 
ka te ri je za za ba vo skr bel an sam bel Sa še Av se ni ka.  

An drej Pa vlič in Ta de ja Po ljan šek

DELO KOMISIJ PGD ROVA V 
LETU 2014

KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos udeležili številnih 
tekmovanj, kjer smo pokazali in dokazali svoje znanje 
ter spretnosti, saj smo domov prinašali odlične rezul
tate.
V marcu smo se udeležili smučanja v Senožetih, ki ga 
je letos organizirala mladinska komisija GZ Domžale. 
Tekmovanja se je udeležilo 12 otrok v spremstvu petih 
mentorjev. Bili smo zelo uspešni, saj smo dosegli pet 
prvih mest, štiri druga in štiri tretja mesta.
Konec marca smo z ekipo mladincev nastopili na sek
torskem kvizu, ki so ga letos pripravili v Homcu, in 
dosegli drugo mesto.
Kmalu je sledil občinski kviz, ki vsako leto poteka v 
dvorani na Viru pri Domžalah. Na kviz smo se od
pravili z ekipami pionirk, mladincev ter gasilcev 
pripravnikov. Kljub ogromnemu znanju so bile pion
irke sedme, mladinci šesti, pripravniki pa tretji. Ekipa 
pripravnikov se je tako uvrstila na regijsko tekmova
nje, ki je v novembru potekalo v prostorih PGD Ko
menda. Dosegli so odlično šesto mesto.
V začetku maja smo se začeli pripravljati na gasilsko 
orientacijo, ki je potekala na Topolah. Tekmovanja 
smo se udeležili s sedmimi ekipami ter dosegli lepe re
zultate: pionirke drugo mesto, pionirji peto, mladinke 
1 prvo, mladinke 2 šesto, mladinci drugo, pripravniki 
drugo in pripravnice četrto mesto. Štirim ekipam se je 
uspelo uvrstiti na regijsko orientacijo, ki je potekala v 
Loki pri Mengšu. Ekipa pionirk je bila tretja, mladinke 
17., ekipi mladincev in pripravnikov pa sta dosegli 
drugo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje, ki 

je organiziralo PGD Sveti Jurij ob Ščavnici. Mladinci 
so z odličnim tekom, znanjem in veliko spretnostmi 
postali državni podprvaki, pripravniki pa so z malce 
smole dosegli 13. mesto. 
17. maja je v Ormožu potekalo državno gasilsko tek
movanje za memorial Matevža Haceta, kjer nas je zas
topala ekipa pionirk, ki je med 46. nastopajočimi eki
pami dosegla odlično 18. mesto.
Sledile so priprave na občinsko gasilsko tekmovanje, 
ki se je odvijalo v domžalskem športnem parku, ka
mor smo se odpravili s štirimi ekipami. Ekipe pion
irk, pionirjev in mladincev so postali občinski prvaki, 
medtem ko je ekipa mladink kljub poškodbi ene izmed 
tekmovalk dosegla 3. mesto.
Letošnja veselica je bila malce drugačna, saj smo 
praznovali 60letnico društva. Tako je mladina v ne
deljo, 6. julija, ponosno korakala v paradi. Vsem mla
dim se zahvaljujem za udeležbo, pomoč in organizaci
jo letošnjega praznika društva.
Konec avgusta smo se udeležili tradicionalnega, letos 
že 16. tabora v Libeličah. Na tabor so se v spremstvu 
mentorice Lare Poljanšek odpravile Eva Rode, Anja 
Oražem, Simona Klopčič in Neža Potočnik.

Parada PGD Rova Vaja Rova

Mladina v Libeličah

Mladinsko tekmovanje
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V oktobru je že tradicionalno potekal kviz, ki ga or
ganizira PGD Študa, kjer sta se tekmovanja udeležili 
dve ekipi. Pionirji so dosegli peto mesto, mladinci so 
bili zlati. 

Zahvaljujem se vsem mentorjem, ki pomagajo pri 
pripravi otrok za tekmovanja, mladini, ki redno 
hodi na vaje in tekmovanja, ter vodstvu društva za 
vso pomoč in podporo mladim bodočim gasilcem. 

Klemen Kočevar

KOMISIJA ZA DELO Z STAREJŠIMI GASILCI

Da medgeneracijsko sodelovanje in volja pomagati 
ljudem v težavah in nesrečah, kljub raznim ideološkim 
in finančnim težavam v družbi med člani PGD Rova 
živi, dokazujejo številne aktivnosti pri vseh kategori
jah, tudi med veterani.
Za uspešno delovanje, bodisi pri praktičnem reševanju 
ali pri tekmovanju, pa sta poleg primerne oprem
ljenosti pomembni še zadostna uigranost in kondicija 
sodelujočih. Zato tudi toliko poudarka vsakokratnim 
vajam in treningu. Čeprav se prav veterani stalno 
soočamo z zdravstvenimi težavami in bremeni let, 
smo tudi v letošnjem letu sodelovali z žensko, moško 
in mešano ekipo. 
Prvi naš nastop je bil na 14. srečanju veteranov regije 
Ljubljana 3 v Kostrevnici, občina Šmartno pri Litiji, 
ki so se ga udeležili veterani in veteranke. Ženska 
desetina se je udeležila državnega tekmovanja, ki je 
bil 26.5.2014 v Ormožu. Nastop ekipe je bil odličen 
saj so na koncu osvojile 13. mesto med 41 tekmoval
nimi enotami in si priborile zlato značko. Občinskega 

tekmovanja, ki je tudi letos potekalo v Študi, dne 20. 
septembra smo se udeležili z dvema ekipa. Veteranke 
so bile 2., veterani pa so z obilo smole ostali brez 
uvrstitve. Sezono smo tako kot običajno zaključili na 
srečanju veteranov GZ Domžale 14. novembra v Žejah 
pri Dobu. Kljub temu da je tovrstno srečanje zastav
ljeno kot druženje smo se udeležili tudi tekmovalnega 
dela, kjer so veteranke zmagale, veterani pa so bili 4. 
V tekmovalnem duhu, prijetnem klepetu, ob prigriz
ku in živi glasbi, smo se poslovili od leta 2014 ter si 
zaželeli čim manj požarov in veliko sreče v letu 2015.
Enako kot v tekmovanju, smo bili veterani med letom 
aktivni pri izvedbi gasilske veselice, se udeleževali 
izletov, pogrebnih slovesnosti za pokojnimi tovariši 
iz sosednjih društev, čistilne akcije, občnih zborov 
in spominskih slovesnosti na katere smo bili pova
bljeni. Leto ocenjujemo kot uspešno, zato ga želimo v 
prihajajočem letu ponoviti.

Edvard Rems

DE LO VA NJE KS RO VA V 2014
V za čet ku le ta so se ak tiv no sti sve ta KS Ro va od vi ja le 
v sme ri iz grad nje po slo vil ne ga ob jek ta na Ro vah. Tu di 
le tos se je po no vi la »sta ra zgod ba«, ko so sred stva za 
iz grad njo čr ta li iz pro ra ču na. Za to smo se obr ni li na 
žu pa na To ni ja Dra gar ja, da je čas za iz pol ni tev ob lju be 
iz pred pet ih let. Zdaj se da na ob lju ba po ča si iz pol nju
je.
V apri lu smo v so de lo va nju z ob či no Dom ža le, PGD 
Ro va, LD Dom ža le, TKD Ro va in vse mi ude le žen ci or
ga ni zi ra li či stil no ak ci jo. Vsem naj lep ša hva la.
Kra jev ni sku pno sti so v le tu 2014 z ob čin skim odlo
kom od vze li uprav lja nje po ko pa li šča na Ro vah; to de
lo zdaj oprav lja Ko mu nal no po dje tje Pro dnik, d. o. o. 
Je pa KS na po ko pa li šču z la stni mi sred stvi obno vi la 
sto pni ce in vgra di la klan či no za in va li de. Sku paj z ob
či no smo sa ni ra li tu di del ploč ni ka ob ce sti sko zi Ro va. 
Ve lik del sred stev smo na me ni li za raz ši ri tev igri šča 
na lo ka ci ji nek da nje šo le – za iz kop in od voz oko li 700 
ku bič nih me trov ma te ri a la, na me sti tev fit nes dro gov 
in dro gov za za ščit no mre žo. Ob či na nam je pre sta vi la 
igra la in pri skr be la mre že za go le ter za ščit no od boj
no mre žo. 
V so de lo va nju z ob či no smo zgra di li pro ti pra šno za
po ro v dol ži ni 180 me trov (od cep Ja sen).

Le toš nje le to je bi lo za kra jev no sku pnost tu di vo lil
no le to. V ok to bru je sta ri svet KS Ro va pre dal po sle 
no ve mu. No vo iz vo lje ni čla ni so: Bri gi ta Ro de (pred se
dni ca), Mar jan Su šnik (pod pred se dnik), Ma rin ka Ko
sma tin (čla ni ca), Si mo na Ko čar (čla ni ca), Mar ko Lim
bek (član), Emil Rems (član) in Te o dor Stu pi ca (član).
Vsem iz vo lje nim is kre no če sti tam in jim že lim uspe
šno de lo. Vem, da se bo do po svo jih naj bo ljših mo čeh 
tru di li za do bro in na pre dek na še kra jev ne sku pno sti

Al bin Vo dlan

Za hva la ve lja nek da nje mu pred se dni ku KS Ro va Al
bi nu Vo dla nu ter nek da njim čla nom sve ta. V no vem 
man dat nem ob dob ju se bo mo po tru di li, da v okvi ru 
da nih mož no sti iz pe lje mo še kak šen pro jekt. Na ša pr
va na lo ga bo pro ble ma ti ka po plav. Otro ke bo ta ko kot 
vsa le ta do slej obi skal sve ti Mi klavž, spom ni li pa se 
bo mo tu di sta ro stni kov in in va li dov. 
No vi od bor bo ve sel vsa ke ga pre dlo ga in ide je, ka ko bi 
iz bo ljša li in po lep ša li na šo kra jev no sku pnost.

Bri gi ta Ro de, pred se dni ca KS Ro va

Veterani

Mladinsko tekmovanje. foto: Domzalec.si Srečanje veteranov

Tekmovanje veteranov

KK PIK V 2014
Le to 2014 se po ča si iz te ka, KK Pik pa ima še mno go 
idej in že lja, ki bi jih rad ure sni čil v tem le tu. Ak tiv no 
do ga ja nje se za nas zač ne že prav na za čet ku le ta, da 
lah ko iz ko ri sti mo vsak tre nu tek za med se boj no dru
že nje in za us tvar ja nje le pih tre nut kov pred vsem na
šim zve stim konj skim pri ja te ljem.
Le toš nji fe bru ar mar si ko mu ni pri za na šal z vre men
ski mi nev šeč nos tmi, za to smo bi li tu di mi pri mo ra ni 

ne ko li ko spre me ni ti let ni na črt. Ta ko smo naj prej iz
ve dli tra di ci o nal ni po žig pu sta na Za go ri škem hri bu. 
Čla ni in so va šča ni smo ob dru že nju iz bra li naj lep še 
ma le ma ske, jih skrom no na gra di li, po ko pa li pu sta in 
pos pra vi li ma ske do pri hod nje ga le ta.
Le toš nji ob čni zbor smo otvo ri li mar ca. Čla ni uprav
ne ga od bo ra smo po da li iz ja ve pre te kle ga le ta, ki je bi
lo v smi slu, dru že nja, ko nje niš tva, med se boj ne ga so
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de lo va nja in pred vsem le pih tre nut kov, ki bo do osta li 
v na ših spo mi nih, več kot uspe šno. Pred se dnik KK 
Pik Do men Po toč nik je pred sta vil let ni de lov ni na črt 
KK Pik. Ker je ob čni zbor da tum sko sov pa dal s praz
ni ko ma ob dne vu že na in 40 mu čen cev, smo dro bno 
po zor nost na me ni li vsem nav zo čim že nam ter »mu
čen cem«. Ob za ključ ku so bi le iz re če ne po hva le vsem 
čla nom in dru ži nam, ki že vr sto let po ma ga jo pri so us
tvar ja nju in or ga ni za ci ji do god kov. Brez njih v klu bu 
ne bi bi lo to li ko po zi tiv ne us tvar jal ne ener gi je, ki jo 
pri na ša mo pov sod, kjer se po ja vi mo. Le tos smo iz bra
li tu di naj čla ne; naj član je po stal Loj ze Ko če var, naj 
čla ni ca Dra gi ca Klop čič, naj fo to gra fi nja pa Ire na Krnc. 
Še en krat vsem is kre na hva la in po hva la.
Že 14. Pi ko vo ko nje ni co, »za Pre šer nov praz nik na 
konj skih hrb tih«, smo mo ra li le tos za ra di žle do lo ma 
in ne pre ho dno sti mno gih goz dov in po ti pre sta vi ti v 
ma rec. Zbor ko nje ni kov je bil na tu ri stič ni kme ti ji Pr‘ 
So ud, od ko der je oko li 50 ko nje ni kov iz vse Slo ve ni
je pot vo di la po pre tež no goz dnih po teh čez Laš no do 
Če ha in na zaj do So u da, kjer je bil za klju ček ko nje ni ce. 
Po leg med se boj ne ga dru že nja mo ra mo čla ni po skr be
ti za zdra vje, bla go slov in do bro po ču tje na ših konj. 
Za to smo se na jur je vo v ve li kem šte vi lu ude le ži li bla
go slo va konj, ki je po te kal pred cer kvi jo sv. Mar ti na 
v Do bu. Po bla go slo vu smo se v špa lir ju od pra vi li do 
bliž nje ga ran ča Boš taj, kjer so bla go slov pre je li tu di 
ko nji, ki so ta dan osta li v hle vu. Po oprav lje nem ura
dnem de lu smo na da lje va li sku pno dru že nje na ran ču 
Boš taj. Ker je go spod žu pnik Ju re Fer lež ve lik nav du
še nec konj, smo čla ni so de lo va li tu di na dru gih pri re
di tvah v okvi ru žu pni je sko zi vse le to.
V ju ni ju smo se od pra vi li na dru žin ski iz let po Do lenj
ski. Ogle da li smo si Šen tjanž in eko lo ško kme ti jo Re
povž ter pre iz ku si li nji ho ve do ma če pri del ke in spe
ci a li te te, sre ča li pa smo se tu di s ko nje ni ki Kre ko ve 
ko nje ni ce. Sle dil je še ogled gra du Sev ni ca, par ka in 

vi le ter ko si lo na tu ri stič ni kme ti ji Ce le sti na.
Po kraj šem po let nem pre mo ru smo ok to bra zo pet 
za vi ha li ro ka ve in pri re di li Pi kov pik nik. Na ču do vi
to je sen sko so bo to smo v So kli če vem goz dič ku ku ha li 
go laž, me ta li pod kve, ple sa li, pe li ter do bi li no vo zma
go val ko Pi ko ve al ke, ki jo je le tos naj bo lje odja ha la 
Špe la Ko smač.
Vsak pet ek zve čer je zo pet na me njen vsem čla nom 
in lju bi te ljem country li ne ple sov, ki se v OŠ Pre ser je 
vztraj no uči mo ko ra kov, ki jih ka sne je ra di po ka že mo 
na na ših sku pnih dru že njih. Po leg klub skih de jav no sti 
smo čla ni naš klub za sto pa li po ko nje ni ških pri re di
tvah po vsej Slo ve ni ji, Ma tic Zo bav nik pa pri dno na da
lju je svo jo uspe šno pot v western di sci pli nah in po se
ga po naj vi šjih sto pnič kah.
No vem bra se bo ne kaj čla nov od pra vi lo tu di na naj
več ji ko nje ni ški se jem v Ve ro ni. Ko nec le ta pa nas ča
ka ta še šte fa no vo in za klju ček le ta v naj bo ljši dru žbi, 
dru žbi KK Pik.
Ker gre le to pro ti kon cu, so na še mi sli in na čr ti že 
usmer je ni na 8. fe bru ar 2015, ko bo na vr sti že 15. tra
di ci o nal na Pi ko va ko nje ni ca. Vsi le po vab lje ni.

Ma te ja Po toč nik

PO VA BI LI SMO SE NA KA VO
Le tos smo se po va bi li v Do le nje k Mar ja ni Za laz nik. 
Nje na že lja po vzgo ji otrok je pre ra sla v po slan stvo 
rej ni ce. Svo jim rej ni kom je vse lej že le la nu di ti to pli
no do ma. Nje na vo di la pri vzgo ji so zdrav duh v zdra
vem te le su, stik z na ra vo in do bri odno si s so ljud mi. 
Vse svo je re jen ce moč no po gre ša, za to bi jih z ve se
ljem ra da še kdaj vi de la in ob je la. Že li si, da bi bi lo na 
sve tu čim manj ne sreč nih otrok … am pak le is kri vi 
otro ški na sme hi.

Poj di mo či sto na za če tek. Ka ko in za kaj ste se odlo či li za 
ta ko rak? Kaj ste de la li prej? Kdaj so k vam v rej niš tvo 
pri šli pr vi otro ci?

Do le ta 1999 sem bi la za po sle na v le sni pro iz vod nji in 
kot či stil ka. Po tem sem osta la do ma, saj je bi lo na kme ti ji 
do volj de la. Tu di otro ci so bi li še maj hni. Sem po no sna 
ma ti treh otrok, da nes sta rih 17, 20 in 22 let. Za ta ko rak 
sem se odlo či la, ker imam otro ke pre pro sto ra da. Da bom 
po sta la rej ni ca, je bi la mo ja za mi sel. Za kaj pa ne bi pri 
nas ime li maj hnih otrok, za ka te re dru gi ne mo re jo skr
be ti? Pro sto ra je do volj, ni če sar ne ma njka. Pr vi otro ci so 
v rej niš tvo pri šli 10. de cem bra 2004. Do zdaj sem ime la 
de vet re jen cev. Naj več krat so v dru ži nah tri je otro ci, vča
sih dva. 

Kak šni so po go ji za rej niš tvo? Je tre ba opra vi ti kak šno 
izo bra že va nje? Ali vas, rej ni ke, kdo nad zi ra in ka ko? 

Na CSD Dom ža le sem se obr ni la s proš njo, da bi po sta
la rej ni ca. Za če la sem ho di ti na izo bra že va nje in pri do
bi la cer ti fi kat za po klic no rej ni co. To izo bra že va nje mo
ram obno vi ti vsa ke šti ri le ta, ve li ko pa je pre da vanj na to 
te mo tu di po šo lah, knjiž ni cah in na cen tru v Dom ža lah. 
Ve či na izo bra že vanj je ob vez nih. Z osta li mi rej ni ca mi se 
sre ču je mo vsak pr vi to rek v me se cu. Sku paj obi sku je mo 
do mo ve, kjer so otro ci, ki gre do v re jo, var no hi šo ali za
vo de. Rej ni ce si med se boj po de li mo tu di ve li ko na sve tov. 
Ho di mo na iz le te in po le ti na le to va nje z re jen ci. Na še de
lo z na po ve da ni mi in ne na po ve da ni mi obi ski nad zi ra jo 
de lav ci iz CSD Dom ža le. Za ni ma jo jih de lo rej nic, po go ji 
bi va nja ter na pre dek in so ci a li za ci ja otrok.

Ka ko so re jen ce spre je li va ši otro ci, dru ži na in oko li ca? 
Ka ko je vi de ti pri hod no vih čla nov dru ži ne?

Le ta 2004, ko sem v dru ži no spre je la re jen ce, so bi
li mo ji otro ci sta ri se dem, 10 in 11 let. Se ve da otro ci to 
tež ko sprej me jo, saj gre za ve li ko spre mem bo v dru ži
ni. Ni ko li ne veš, ali se bo do sploh otro ci ra zu me li med 

sa bo. A mi ni smo ime li teh te žav, saj so bi li pr vi re jen ci 
ena ke sta ro sti kot mo ji otro ci. Bi li so ze lo na ve za ni drug 
na dru ge ga. Te ža va jih je bi lo umi ri ti. Kon flik te smo ve
dno re še va li spro ti. Ko sem se zna šla pred pro ble mom, ki 
ga ni sem mo gla ali zna la re ši ti sa ma, mi je bil in mi je v 
ve li ko opo ro mož. Nje go vi na sve ti ali pre dlo gi mi ve dno 
pri de jo prav. Po leg te ga ve dno pra vim, da mo ra jo otro ci 
ime ti oče ta in ma mo. Skrat ka, ve li ko je ne pred vid lji vih si
tu a cij in dru ži na mi je v ve li ko po moč. 

V na ši va si otro ke med se boj ve že pri ja telj stvo. To ve lja 
tu di za sta rej šo ge ne ra ci jo. Ze lo sem ve se la, da so bi li vsi 
mo ji re jen ci ta ko pri igri kot v po go vo rih le po spre je ti. 

Pri hod no vih čla nov v dru ži no je ze lo na pet, saj otrok 
ne poz naš in tu di oni ne poz na jo te be. Strah jih je, ni ma jo 
vo lje in ne go vo ri jo. Tu di me ne je bi lo pr vič strah. Zgo di lo 
se je tu di že, da mi vse ga o otro ku ni so po ve da li. Ko sem 
do bi la poš to od zdrav ni ka, se mi je sko raj po ru šil svet. 
Skr be lo me je pred vsem, da mi ne bi kje spo dle te lo in bi 
otrok po tre bo val po se bno zdrav ni ško po moč. Po dru gi 
stra ni pa je pr vi spre jem se ve da tu di ne po za ben. Sa ma 
ve li ko krat ni sem mo gla za dr ža ti solz, ko sem vi de la, ka ko 
jo ka jo či otro ci svo je star še pro si jo, naj jih ne za pu sti jo. 
Tu di če je na mi zi pol no do brot, ver je mi te – to ne po me ni 
nič. Pr ve dni pre vla du je ti ši na.

Kak šni so naj po go stej ši vzro ki, da otro ci ni so v svo jih 
dru ži nah? Ka ko jim po ma ga te pri nji ho vih sti skah in te
ža vah, ki iz vi ra jo iz bi o lo ške dru ži ne?

Naj po go stej ši vzro ki so al ko hol, dro ga, za ne mar ja nje, 
na si lje in otro ci z mot nja mi v raz vo ju, ki jih star ši ne ma
ra jo. Vsi ti otro ci do živ lja jo ve li ke sti ske, saj so pre stra še
ni, čus tve no pri za de ti, ti hi in ve li ko pre miš lju je jo. Ne ka
te ri so tu di ne do hra nje ni, na sil ni, hi pe rak tiv ni in živ čni. 
V svo jih dru ži nah so do ži ve li hu de stva ri in te spo mi ne 
ve dno no si jo v se bi. Od vsa ke ga otro ka po se bej je od vi
sno, ka ko bo spre jel me ne, dru ži no in no ve na va de. Pre te

Pikova konjenica Kavbojski ples
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či mo ra ve li ko ča sa, da se ti otrok od pre, te kaj vpra ša ali 
pro si. Mo raš mu po ve da ti, da je va ren in da ga imaš rad. 
Po slu ša ti mo raš nje go ve že lje in pre dlo ge ter mu nu di ti 
ob jem, var nost in spod bu do za na prej. 

Se mlaj ši re jen ci sploh za ve da jo, da ni so do ma či? Kdaj 
iz ve jo? Ka ko se od zo ve jo?

Do ene ga le ta otrok še ne ve, kaj se do ga ja. To spoz na 
sča so ma, ko ob obi skih vi di svo je star še. Je ze lo raz tre
sen, ker jih ni na va jen. Tu di star ši se do svo jih otrok ve
či no ma ne zna jo obna ša ti. Otrok na to zač ne jo ka ti, oni pa 
so jez ni in vpi je jo. Vča sih tu di na me. Pri ve čjih otro cih je 
dru ga če. Ti ima jo star še ra di in se ve se li jo vsa ke ga sti ka z 
nji mi. Spet dru gi jih no če jo vi de ti in se jih bo ji jo. 

Ka te re so naj ve čje te ža ve, s ka te ri mi se je tre ba so o či ti? 
Mo go če bi o lo ški star ši?

Res je. Naj ve čje te ža ve de la jo star ši in sta ri star ši, 
vča sih pa tu di sam cen ter ali vo dja otro ka s stra ni cen
tra. Naj ve čji pro blem star šev so ob lju be. Na obi skih ali 
ko gre do otro ci ob kon cih te dna do mov, jim go vo ri jo vse 
mo go če. Po dre jo ves si stem, la že jo, ne so de lu je jo ozi ro
ma se ne dr ži jo do go vor je ne ga. CSD se tak šnim pri me
rom ne po sve ča prav rad, ve li ko krat je tre ba to re še va ti 
na la stno pest. Star ši so ze lo raz lič ni. Nji ho vo so de lo va nje 
je od vi sno od vr ste pro ble ma. Če je pri so ten al ko hol ali 
dro ga, so de lo va nje se ve da ni mo go če. Star ši mo ra jo naj
prej od pra vi ti te ža ve in do ka za ti, da na obisk lah ko pri de
jo umir je ni ali oz drav lje ni. Če so v te ku zdrav lje nja in je 
nji ho vo obna ša nje spre jem lji vo, je stik otro ka s star šem 
ko ri sten. Star ši po go sto re če jo, češ – to je moj otrok, kaj 
bo ste vi. To je vse ka kor res, ven dar vzgo ja otrok je tu na 
pr vem me stu. Če ni ure je nih odno sov in mir ne ga oko lja, 
ne mo re bi ti zdra ve vzgo je. Ti star ši ne za u pa jo se bi in 
po sle dič no tu di me ni ne. Med na mi bi mo ra la vla da ti za
u pa nje in od krit odnos. 

Se spom ni te kak šne te žje si tu a ci je, ne zgo de …?
Ze lo me je pri za de lo, ko je mo ja re jen ka pri jo ka la iz 

šo le, ker ji je so šo lec re kel, da je nje na ma mi pi jan ka in 
da bo ona ista. Od pra vi la sem se do raz re dni čar ke na po
svet. In kaj sem do bi la? Raz re dni čar ka ni nič ve de la in nič 
sli ša la. Skrat ka, zgo di lo se ni nič. Pri ča ko va la bi vsaj, da 
bi se de ček re jen ki opra vi čil. V šo lah bi se mo ra li o tej 
te mi več krat po go var ja ti, otro kom nu di ti pre da va nja ter 
jih ta ko osve šča ti. Mi slim, da so re jen ci pre več krat iz po
stav lje ni.

Re jen ci za go to vo po tre bu je jo ve li ko než no sti. Ka ko se 
vži ve ti v otro ka, ki ni tvoj, in mu iz ka zo va ti lju be zen? Kaj 
pa stro gost in do sle dnost? Si lah ko ena ko strog kot do 
svo jih?

Vsi otro ci si že li jo ve li ko čus tve nih do brin, to pli ne, lju
bez ni, var no sti in za u pa nja. Pri do jen čkih je to še po se
bej po mem bno. So ne bo glje na bi tja, ki jih ko paš, hra niš, 
ne gu ješ, zi baš, po ješ in jim pri po ve du ješ prav lji ce. Tu di 
če otrok ni tvoj, je po mem bno, da mu iz ka žeš za u pa nje. 
Po mem bne so be se de »Imam te ra da«, »Po glej, ka ko si 
lep, le pa«. Mo raš jih po hva li ti, jih na gra di ti, jim kaj ku pi
ti. Sku paj praz nu je mo nji ho ve roj stne dne ve in po va bi mo 
nji ho vo ma tič no dru ži no, kar jih ze lo raz ve se li. Pri pa da 
jim da ri lo, obi šče jih Mi klavž, Bo ži ček, ve li ko noč ni zaj ček 
… in se ve da tu di mi ška za zob ke. Ve li ko jim po me ni, če 
jih pe lješ na obisk k so šol cem, pri ja te ljem ali sta rim star
šem. To naj bolj ce ni jo pred vsem ve čji otro ci, ki so ro dni ke 
ali nek da nje pri ja te lje ze lo po gre ša jo, sploh če so spre
me ni li oko lje. 

Po dru gi stra ni tu di re jen ci po tre bu je jo tr dno ro ko in 
stro gost. Mno gi so na mreč brez vo lje in brez de lov nih na
vad. No če jo se pri la go di ti hi gi e ni, de lu in obna ša nju. Ne
ka te ri so tu di na sil ni in ne sram ni. Po tre bu je jo ome ji tve in 
tu di kak šno pri mer no ka zen. Po mem bna je vzgo ja sko zi 
zgled, ena ko kot pri svo jih otro cih. Pri vzgo ji med otro ki 
ni ko li ni sem de la la raz lik.

Ko li ko se na ve že te na nje? Ka ko tež ko je slo vo? Ste še v 
sti ku z nek da nji mi re jen ci?

Na ve za na re jen ce je le pa in moč na. Slo vo je ze lo bo
le če in tež ko. Ve či no ma je ko nec rej niš tva pred vi den ali 
do lo čen, ta ko da se čus tve no pri prav lja mo zad njih ne kaj 
me se cev. Vse sko zi je tre ba ve de ti, da ti otro ci ima jo star
še. Učiš jih, da so to nji ho vi star ši, da se ima jo ra di in da 
bo do spet sku paj, ko odi de jo do mov. Ne ka te ri otro ci se 
te ga bo ji jo. Spra šu je jo, kaj bo, če bo ta ko kot ve li ko krat 
prej spet kaj na ro be. Če lah ko pri de jo na zaj, če jih bo mo 
spre je li. To je ze lo hu do. V glav nem pa ob slo ve su to či mo 
sol ze, sol ze sre če. V se bi vem, da je nji ho va vr ni tev v ma

tič no dru ži no ve lik na pre dek in do kaz, da bo do ti otro ci 
sreč ni in ve se lo spre je ti med svo ji mi. Da bo do spet sku
paj. Z nek da nji mi re jen ci ima mo ve li ko sti kov. Ra di pri de
jo na obisk ali po čit ni ce.

Kam gre do, ko so sta ri 18 let?
Ve li ko otrok, sta rih 18 let, gre v do mo ve ali k star šem. 

O svo ji po ti se odlo ča jo sa mi. Lah ko osta ne jo še na prej pri 
rej ni kih, kar bi bi lo me ni naj lep še. Pri nas ni ko li ni smo 
ime li to li ko sta rih otrok. A če bi se otrok odlo čil osta ti pri 
nas, bi ga z ve se ljem spre je li in mu v kro gu na še dru ži ne 
po ma ga li osta ti na pra vi po ti.

Ste kdaj ob ža lo va li svo jo odlo či tev? Spre je ma te to kot 
slu žbo ali kot po slan stvo? Se ni ko li ne na ve li ča te maj
hnih otrok? 

Naj bolj na por no je de lo z do jen čki, ki ni so bi li ne go
va ni, saj brez vsa ke ga ri tma hra nje nja ali spa nja. Sča so
ma se na to na va diš, če pa še do biš po moč od dru ži ne in 
svo jih star šev, se vse da. Pri ve čjih otro cih je več skr bi, na 
pr im er s šo lo, uče njem, sa mo po do bo. Tre ba je ho di ti na 
go vo ril ne ure, k zdrav ni ku, na po li ci jo, so di šče, se stan ke 
na CSD … Ni ko li ni sem ob ža lo va la svo je odlo či tve, če prav 
sem bi la kdaj kar pre cej iz čr pa na in ime la pol no gla vo 
vse ga. Ve se la sem, da ne kaj, kar znaš in imaš v se bi, de liš 
z dru gi mi. Da otro ke na u čiš, jim sve tu ješ in daš po pot ni co 
za na prej.

Ve li ko krat lah ko sli ši mo go vo ri ce, da mno gi sprej me jo 
re jen ce za ra di de nar ja. Ka ko gle da te na to? 

Go vo ri ce, da ima mo re jen ce sa mo za de nar, šte jem za 
ža lji ve in za ne pre miš lje no obre ko va nje. Mo go če so tu di 
tak šne dru ži ne. Jaz lah ko go vo rim za se. Naj po mem bnej
ša fun kci ja v rej niš tvu je, da imaš otro ke rad. To je ti sto, 
kar naj bolj po tre bu je jo. Nu di ti jim je tre ba po moč, bli ži no 

in za u pa nje. Jim od pre ti pot v na dalj nje živ lje nje in jim 
po ma ga ti pre bro di ti pre te klost. Mi sli ti je tre ba na pri ho
dnost, ki jih ča ka. Sa ma se ne ozi ram na go vo ri ce dru gih. 
Si cer me vča sih kak šna pri za de ne, ven dar si mi slim, da 
jaz že vem, ka ko je prav. To ni po klic z osem ur nim de lav
ni kom. 24 ur na dan se pre da jaš po tre bam dru gih in si 
na kon cu hva le žen za ma len ko sti. Le po je, ko vi dim, da 
me ima jo re jen ci ra di, me po kli če jo, pri de jo na moj roj
stni dan, na obisk ali na po čit ni ce. Ko mi re če jo – »Te ta ali 
Mar jan ca, rad te imam, ka ko si«. 

Kaj pa vaš pro sti čas? Kaj ra di poč ne te?
Ra da de lam na kme ti ji in ho dim na spre ho de, če mi 

le čas do pu šča. Naj ra je pa grem s so se di v hri be. Vča sih 
gre mo tu di sa me žen ske. Ra da ho dim na iz le te. Vklju če na 
sem v ak tiv kmeč kih že na, kjer se vsak me sec do bi mo, 
da ma lo po kle pe ta mo, tu di za po je mo in kaj spi je mo. Svoj 
pro sti čas ra da pre ži vim s svo jo dru ži no in svo ji mi star ši.

Kaj bi sve to va li ti stim, ki ra zmiš lja jo o rej niš tvu?
Naj vsak po sku si. Res je vča sih tež ko. Je po klic, ki ga 

mo raš de la ti s sr cem in du šo. Vča sih pri de jo dne vi, ko ne 
veš, ka ko in kaj bi sto ril ter ko bi naj ra je kar obu pal. Po tem 
se zjo kaš in si re češ, gre mo na prej. Že lim si ve li ko do brih 
rej nic, ki ima jo so ču tje, vo ljo in tr mo, da te ža ve pre ne se
jo in de li jo lju be zen otro kom, ki so bi li za njo pri kraj ša ni. 
Da jim nu di jo vre dno otroš tvo, ki bi ga vsak otrok mo ral 
ime ti. Da nes je svet ze lo krut. Po ma gaj mo otro kom in jim 
sve tuj mo, ka ko ži ve ti in se ob va ro va ti te žav.

Na ši otro ci in tu di otro ci re jen ci so na še ve se lje in bo
gas tvo. So vre dni na še ga za u pa nja, da jim po ma ga mo … 
da bo do ne koč pri prav lje ni sto pa ti sa mo stoj no na svo jih 
po teh v živ lje nju.

Na po go vor sva se po va bi li: 
Ma te ja Ste le in Zden ka Wicher
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STA RI GRAD IN DVO REC KO LO VEC TER BOL NI CA TRI GLAV 
– LU KO VA BOL NI CA
Vas Ko lo vec se v za pi sih po jav lja že v 13. sto le tju, pr
vič le ta 1282, kjer je za pi sa na pod ime nom Ger loch
ste in. Ime se stav lja pred po na »Ger«, ki po me ni drog, 
ko pje; med po na »loch« pa gr mo vje, dre vje, gozd. Ta
ko naj bi kraj do bil ime po dol gih ko lih, ki naj bi jih za 
iz de lo va nje ko pij v sred njem ve ku se ka li v ko lov ških 
goz do vih. Slo ven sko ime Ko lo vec se v za pi sih po ja vi 
le ta 1584. Za ni mi va raz la ga, ka ko je na sta lo to ime, ra
zmiš lja tu di Ja nez Vaj kard Val va sor, ki me ni, da je na
sta lo od osno ve ko lo ali po ko lar ju, po iz de lo val cu ko
le sa za vo zo ve ali pa po str mem ko lo vo zu, po ka te rem 
so vo zi li do gra du na vr hu hri ba; pa ter Mar tin Ba u čer 
pa me ni, da je ime iz sta rej še do be, iz la tin ske be se de 
Col lis, ki po me ni hrib.

STA RI GRAD KO LO VEC (Ger lach ste in)

Na sta ri ko pi nad va sjo Ro va so raz va li ne sta re ga gra
du Ko lo vec (Ger loch ste in, Ger lach ste in, Gerlochstyn), 
ki je pr vič ome njen v li sti ni 20. ma ja 1282. Po Val
va sor je vih za pi sih so bi li le ta 1315 la stni ki Ko lov ca 
bra tje Asu in, Ger loch in Ni ko laj. Ko je zad nja po tom
ka Eli za be ta Ko lov ška le ta 1389 sto pi la v ve le sov ski 
sa mo stan in dve le ti ka sne je po sta la opa ti nja, je vsa 
ko lov ška po sest pri šla v ro ke go spo dom s Hme ljni ka, 
kjer so te daj go spo da ri li go spo dje Tur ja ški in so bi

li v so ro du s Ko lov ški mi. Val va sor je vo po ro či lo pri ča 
tu di o tem, da je bil sta ri ko lov ški grad že pred le tom 
1444 v raz va li nah; ka sne je ga je obno vi la rav no rod bi
na Tur jak s Hme ljni ka.
Rod bi na Hohenwart je ime la ve li ka po ses tva v Be li 
kra ji ni. An drej Hohenwart je le ta 1467 po stal de žel ni 
gla var na Kranj skem, za to se je mo ral pre se li ti v Ljub
lja no. Ne ka ko v tem ča su naj bi Hohenwart z go spo di 
s Hme ljni ka po sest v Be li kra ji ni za me njal za grad Ko
lo vec. Ta ko naj bi to rej na Ko lo vec pri šli Hohenwarti; 
le ta 1497 je grad pre vzel An drej in si ga de lil s sta rej
šim bra tom Šte fa nom. Po Šte fa no vem pre vze mu gra
du Ko priv nik je An drej v ce lo ti pre vzel grad Ko lo vec, 
ki je do te daj raz dal že pre cej bo gas tva za do bro del ne 
usta no ve. Po vseh nje go vih pod vi gih je zad nja sled za 
An dre jem vi dna le ta 1495, ko je so de lo val pri usta no
vi tvi fran či škan ske ga re da v Kam ni ku. Za njim je vse 
pre mo že nje pre šlo v ro ke nje go ve ga bra ta Šte fa na, ki 
je imel tri si no ve: Lud vi ka, Ju ri ja in Her ma na. Ludvik  
je le ta 1530 po stal la stnik Ko lov ca, ki ga je ka sne
je pre vzel nje gov sin Abel. Le ta 1560 je grad po go rel 
in Hohenwarti so ga opu sti li, saj so se pre se li li v no vi 
dvo rec v do li ni. 
O raz va li nah sta re ga gra du je za ni mi vo Val va sor je vo 
po ro či lo. Sta ri opu šče ni grad je bil po nje go vem mne
nju ne koč odlič na trd nja va. V svo jih za pi sih ome nja tri 
okro gle sto lpe, strel ne li ne, mo čan trd njav ski zid ter 
ko vin sko ve za vo ve li kih kam ni tih blo kov v tem zi du. 
Me nil je ce lo, da je bi la to rim ska trd nja va. Kme tje so 
mu pri po ve do va li o stva reh, ki so jih sli ša li že od svo
jih pre dni kov, da so Ko lov ški grad ne koč na pa dli Tur
ki. Ker se ni so mo gli pre bi ti sko zi ob zi dje, so na hrib 
vle kli top, da bi ga raz stre li li. Za ra di hu de str mi ne se 
jim to ni po sre či lo. Trd nja vo je va ro val tu di obram bni 
ja rek. V Val va sor je vem ča su (1641–1693) so v trd nja

Dvorec

Vrtni del danes

Ho bi rov ske mla di ne

PLES JE MO JE ŽIV LJE NJE – 
ple sal ka Kla ra Se ni ca
Kla ra Se ni ca nam je opi sa la svoj že 10let ni ho bi, ki 
je za pri jaz no 18let ni co po stal že na čin živ lje nja. To 
se odra ža tu di v iz bi ri sred nje šo le, saj Kla ra obi sku je 
špor tno Gim na zi jo Ši ška, kjer svo je ple sno zna nje do
pol nju je in nad gra ju je, hkra ti pa ji šo la omo go ča, da 
uče nje la žje us kla ju je s špor tom.

Za ples me je nav du ši la ze lo do bra pri ja te lji ca, s ka
te ro še ve dno obe vztra ja va pri ple su.
Tre ni ram jazz ba let v for ma ci ji (sku pi ni) in so lo.
Tre ni ram v Ple sni šo li Mi ki v Jar šah.
Za tre ning si vza mem čas: tri krat na te den re dno s 
tre ner ko, dva krat te den sko v šo li, pred tek mo pa od 
šest do se dem krat na te den ozi ro ma kar vsak dan.
Tre nin gi ozi ro ma pri pra ve na tek mo va nje po te ka
jo ta ko, da mi tre ner ka se sta vi eno toč ko na se zo no, ki 
jo na to pod nje nim nad zo rom va dim. Tre ni ra mo tu di v 
sku pi ni, v ka te ri se su per ra zu me mo, med na mi je pri
so ten pra vi eki pni duh. Za ra di do bre ga vzdu šja ra de 
tre ni ra mo sku paj. 
Tre ni ra me že ves čas Ma ja La vrinc (ra zen krat kih na
do me ščanj v ča su nje ne ga po ro dni ške ga do pu sta).
Tek mo va nja po te ka jo na slo ven skih tleh. Se ve da po
tu je mo tu di po sve tu, naj več krat v evrop ske dr ža ve. 
Ta ko sem na sto pi la že na Polj skem, v Nem či ji, Sr bi ji, 
Ita li ji … Na tek mo va njih ple še mo po ka te go ri jah in 
tek mu je mo v osmih iz lo če val nih kro gih, kjer nas oce
nju je od pet do se dem so dni kov. V eni se zo ni je pet 
po kal nih tek mo vanj, en krat let no pa se od vi je jo tu di 
dr žav no, evrop sko in sve tov no tek mo va nje.
Po hva lim se lah ko z mar si ka te rim do sež kom. Le ta 
2007 sem pre je la zla to pla ke to za naj bo ljšo toč ko na 
med na ro dnem fe sti va lu Just Dan ce, le ta 2013 sem bi
la osma na sve tov nem pr ven stvu, z dr žav nih pr ven
stev se lah ko po hva lim z re dnim po se ga njem po pr vih 
treh me stih.
Mo ji ci lji so, da bi se de cem bra na sve tov nem pr ven
stvu na Polj skem uvr sti la v fi na le, da bi bi la v le toš
njem sku pnem seš tev ku med pr vi mi tre mi in se ve da 
tu di na dr žav nem pr ven stvu po se gla po ko laj ni.

Med vzor ni ke v pr vi vr sti za go to vo lah ko po sta vim 
svo jo tre ner ko Ma jo La vrinc in ple sal ko Ma jo Sonc.
Do ma či me pod pi ra jo z vož nja mi na tre nin ge in tek
mo va nja, ude le ži jo pa se tu di vseh te kem po Slo ve ni ji.
Pri ple su je naj lep še/naj bo ljše, da se lah ko iz ra žam 
z gi bi, vsa čus tva, mi sli, ra zmiš lja nja spro stim s te le
sni mi gi bi.
Naj te žje/manj lju bo mi je mor da le to, da ni mam ve
li ko pro ste ga ča sa in se mo ram mar si če mu tu di odre
či. Ven dar te ga ne vi dim kot ne kaj sla be ga, saj sem si 
ples iz bra la kot na čin živ lje nja in s tem tu di ži vim.
Vztra jam, ker si brez ple sa ne pred stav ljam živ lje nja.
Živ ljenj ski mo to: vztra jaj, če si ne če sa re snič no že liš.

Eva Ko sta njšek
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vi na šli ko vin ske pred me te, ve li ke in maj hne kro gle, ki 
še ni so zar ja ve le. Pr vot ni ro man ski grad sta se stav lja
la obram bni sto lp in pa la cij (bi val ni del sred nje ve ške
ga gra du), se zi dan iz ve li kih kam ni tih blo kov; v got ski 
do bi so na dru gi stra ni ši ro ke ga no tra nje ga jar ka po
zi da li no va po slo pja, vse sku paj pa ob da li z moč nim 
ob zi djem in obram bni mi sto lpi. Sta rej še in no vej še 
graj sko je dro je lo če val ši rok in glo bok no tra nji ja rek. 
Val va sor je za pi sal, da so v ka snej ših ča sih, ko so se ko
lov ški go spo dje že iz se li li, oko li ški kme tje v sti skah v 
ča su tur ških upa dov več krat za te kli v opu šče ni grad. V 
gra du ni bi lo vo dne ga vi ra, a vo da je bi la po ce veh na
pe lja na v grad iz pre cej od da lje ne ga za je tja. Val va sor 
še do da ja, da so vča sih lju dje ob pol no či v graj skem 
sto lpu vi de li ne kak šne luč ke.

SPOD NJI KO LOV ŠKI GRAD

V rav ni ni pod ru še vi na mi sta re ga gra du so ba ro ni 
oko li le ta 1530 nek da njo pri sta vo pre zi da li v dvo rec 
Ko lo vec. Zgra dil naj bi ga Abe lov sin An drej Hohen
wart po vr ni tvi iz Tübingena, kjer je le ta 1575 štu di ral 
in spre jel lu te ran stvo. In ven tar ni za pi snik An dre je ve
ga bra ta Ko zma ka že, ka ko bo ga ti so bi li ta krat Ko lov
ški go spo dje. Sez nam sta rih li stin je ob se gal 17 stra ni, 
zlat ni ne eno stran, sre br ni ne tri stra ni, go to vi ne dve 
in oro žja šti ri stra ni. Na tem sez na mu, ki je dolg kar 
74 stra ni, so po se bej za pi sa ni mo ška oble ka, pre ši ta 
ode ja, pre pro ga, po ste ljni na, pe ri lo, ko si tr na po so da, 
me de ni na sta in ba kre na po so da, po so da iz ko si tra, 
vi no, pre ka je no me so, sla ni na, us nje, ko že, go spo dar

sko oro žje, ži to ter ži vi na. Za An dre jem sta po ses tvo 
in dvo rec pre šla v ro ke nje go ve ga si na Le nar ta. Ta je 
ka sne je gra šči no iz ro čil naj mlaj še mu si nu Kriš to fu, ki 
je imel s svo jo že no Ano Mar je to (ro je no Pa ra de i ser) 
šest si nov. V ju li ju le ta 1679 je mo ral Ju rij Ži ga, ko je 
od svo je ga oče ta Kriš to fa pre vzel go spo dar stvo na Ko
lov cu, grad na no vo po zi da ti in obno vi ti, saj je tu di ta 
grad po go rel, ogenj pa ga je pov sem uni čil. Obno vi li 
in pre zi da li so ga v le po dvo nad stro pno ba roč no stav
bo z graj skim par kom in vrt nim pa vi ljo nom. Sko zi le ta 
so se ro do vi si nov me nja va li in v za pi sih dru žin skih 
dre ves je mo go če za sle di ti šte vil ne dru ži ne z ve li ko 
otrok. Med po mem bnej ši mi in bolj za ni mi vi mi go spo
dar ji je – vsaj gle de na svo jo za hte vo, ki jo je za pi sal 
v opo ro ki – Ju rij Ja kob Hohenwart, ki je bil ro jen 22. 
apri la 1724 v Rav nah. Le ta 1768 se je po ro čil z Ma ri jo 
Fran či ško He ri ko, ro je no Hohenwart, s ka te ro sta ime
la 14 otrok. Za ni mi va je pred vsem nje go va iz ja va, da 
že li za ra di svo je vi so ke sta ro sti po ses tvo iz to či ti svo
je mu si nu Fran cu Jo že fu, a z za hte vo, da po ses tva ne bi 
za dol žil ali na ka kr šen ko li na čin od pro dal. Če bi se sin 
že odlo čil za pro da jo dvor ca, mo ra po ses tvo po nu di ti 
v na kup so ro dni kom za naj manj dva ti soč flo rin tov ce
ne je, kot bi mu po nu dil ka te ri ko li drug ku pec. Ju rij Ja
kob si je na mreč že lel, da Ko lo vec ne bi bil pro dan, saj 
ga je ime la rod bi na Hohenwart v la sti že sko raj 400 
let. Franc Jo žef, grof Hohenwart, ko mor nik, la stnik več 
po se sti v Ili ri ji in gu ber nij ski svet nik, se je svo je mu 
oče tu za hva lil za iz ro či tev po ses tva ter iz ja vil, da bo 
spre jel nje go ve za hte ve. 1. ja nu ar ja 1829 je Ko lo vec 
po da ril svo je mu bra tu An dre ju Kon ra du, ki se je kot 

naj mlaj ši otrok ro dil le ta 1794. An drej se je le ta 1821 
po ro čil s Ko ro ši co Te re zi jo Da ha u er ter po stal dvor ni 
svet nik pri de žel ni vla di. Le ta 1861 se je pre se lil na 
Du naj, za to je grad in po ses tvo na Ko lov cu 26. ma ja 
1855 za 55 ti soč gol di nar jev pro dal Ja ne zu Ne po mu
ku Mühleisenu iz Ljub lja ne. A po sest ni dol go osta la v 
ro kah rod bi ne Mühleisen, saj je 18. av gu sta 1870 za 
57 ti soč gol di nar jev dvo rec pre šel v rod bi no Sta re iz 
Men gša, ki je bi la na to v nji ho vi la sti vse do dru ge sve
tov ne voj ne.
Med oku pa ci jo so po sest naj prej vze li Nem ci. 30. apri
la 1943 so par ti za ni iz Kam ni ške ga ba ta ljo na dvo rec 
po žga li, da se v njem ne bi zo pet ug nez di la nem ška 
po sad ka. Po voj ni so ru še vi ne od stra ni li in no va oblast 
je po sest na ci o na li zi ra la. V 50. le tih prej šnje ga sto le
tja so iz graj ske ga par ka od va ža li ek so tič na dre ve sa 
na Bri o ne. Ka sne je o dvor cu pri ča jo le za pu šče ni vrt
ni pa vi ljon, del ob zi dja, ostan ki nek da nje ga graj ske ga 
par ka in pro pa da jo ča go spo dar ska po slo pja, te me lje 
graj ske stav be pa je pre ra sla ru ša. Po leg dvor ca so vsi 
la stni ki v ro kah po se do va li ve lik del ko lov ških goz dov, 
kar je ka sne je iz jem no pri po mo glo Sta re tom, saj so ti 
po tre bo va li les za svo jo le sno in dus tri jo. Do sle dno so 
za ti ra li li stav ce, saj so jih ime li za ple vel, po goz do va li 
pa so s smre ko, ki so jo go ji li v la stni dre ve sni ci v Men
gšu. Le ta 1930 so pre ne ha li z iz treb lja njem bu kve, saj 
so ugo to vi li, da s tem goz du le ško du je jo. V tem le tu je 
s slu žbo va njem na sto pil goz dar Kon rad Vol ma jer, ki je 
skr bel za ko lov ške goz do ve. Ob nem ški oku pa ci ji dvor
ca le ta 1941 so tu di goz do vi pre šli pod za ča sno upra
vo mi ni strs tva LRS za go spo dar stvo. Tu di to krat so za 
oskr bni ka ime no va li Kon ra da Vol ma jer ja. V le tu 1949 
so kot splo šno ljud sko pre mo že nje ti goz do vi pre šli v 
uprav lja nje in go spo dar je nje pod Goz dno go spo dar
stvo Ljub lja na, Kon rad Vol ma jer pa je bil po stav ljen za 
upra vi te lja Goz dne upra ve Kam nik. Ko lov ške goz do ve 
so po osa mo svo ji tvi Slo ve ni je, re or ga ni za ci ji goz dar
ske slu žbe, spre mem bi dru žbe ne ga re da, pred vsem 
pa de na ci o na li za ci ji pre mo že nja kon čno vr ni li Sta re
tom, zad njim la stni kom pre mo že nja pred dru go sve
tov no voj no. Odloč ba o de na ci o na li za ci ji vr ni tve pre
mo že nja je bi la iz da na v za čet ku av gu sta 1993.

DVO REC PO 1945

Po le tu 1945 so se oko li ški pre bi val ci za te kli k po go
re le mu dvor cu po grad be ni ma te ri al za nji ho va no va 
po slo pja, grad njo hiš, za to ka sne je ni vi dnih osta
lin kam nov, ki bi bolj ja sno pri ča li o ob sto ju dvor ca. 
Graj ski dvo rec ka sne je ni do ži vel pre no ve, ven dar 

je ugle dal ža rek lu či, ko se je sko zi nje go vo dvo ri šče 
spe lja la ce sta za po se li tev zgor nje ga Ko lov ca. Ta ko je 
po te ka la mi mo vho dne ga dvo ri šča pot, ki je bi la ena 
izmed pro met nih po ve zav za va šča ne, po pot ni ke in 
oko li ške pre bi val ce na kam ni ško stran. Po le tu 1990 
so po sest na ci o na li zi ra li in vr ni li zad njim la stni kom, 
rod bi ni Sta re. Rod bi na ima ve li ko le pih spo mi nov na 
po sest, sta re čr nobe le sli ke, ohra njen mo li tve nik Ger
lach ste in iz le ta MDCCL (1750) ter sta ri ka ta ster Rov v 
nem šči ni, kjer je za pi san ves pro to kol te da nje ga ča sa. 
Za ni mi vo je tu di nji ho vo pri ja te lje va nje z eno bolj zna
nih slo ven skih sli kark Iva no Ko bi li co, ki se je več krat 
s ko le som za pe lja la na Ko lo vec, da bi po sli ka la pre le
po po kra ji no, rod bi ni Sta re pa ve li ko krat po lep ša la 
pre ču do vit dvo rec s svo ji mi sli ka ri ja mi, ki so še da nes 
ohra nje ne.
Oko li le ta 1995 je bil dvo rec v la sti šest ih de di čev, pro
ti kon cu 90. let prej šnje ga sto le tja pa ga ima v traj ni 
la sti dru ži na Ver lič, ki se je kar ne kaj ča sa za ni ma la za 
na kup zem lji šča. Med po te kom no ve grad nje so no vi 
la stni ki ves čas so de lo va li s spo me ni škim var stvom iz 
Kra nja, ki je vsa le ta grad nje re dno pre ver jal, da se no
vo na sta li ob jekt gra di v du hu s ča som in po go ji, ki so 
bi li do lo če ni pred grad njo. Po go ji ur ba ni stič ne ga ura
da so bi li ze lo stro gi, saj je zu na nji kom plek sni pro
stor za šči ten kot spo me nik na ci o nal ne vre dno sti. Kot 
je sa ma ar hi tek tka za pi sa la, z in ve sti tor jem ni sta stre
me la k ne po tre bnim po se gom in ar hi tek tur nim raz ka
zo va njem, am pak je pre no va te me lji la na ohra nja nju 
zgo do vin ske za pu šči ne, pre vze tih ori gi nal nih tlo ri
snih za ri sov in oživ lje nju pr vot ne zu na nje ure di tve. 

Dvorec po letu 1945Zgornji in spodnji gradStari kataster Rov
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Slo ven ska ku li na rič na de di šči na

ZNA ČIL NE JE DI SLO VEN SKIH PO KRA JIN
Ljud ska ali do ma ča jed je po jem za sta rej šo jed, ki se 
je v svo ji iz vir no sti naj dlje ohra ni la pri po de žel skem 
pre bi val stvu. Slo ve ni ja je, kar se nje ne do ma če ku
hi nje ti če, pra va Evro pa v ma lem, kjer se me ša jo tri 
ve li ke evrop ske kul tu re – alp ska, pa non ska in sre do
zem ska.

VEČ KOT STO VRST ŠTRU KLJEV

Med moč na ti mi jed mi so naj bolj zna čil ni štru klji. Poz
na mo več kot sto vrst. So ku ha ni in pe če ni, raz li ku je jo 
pa se pred vsem po na de vu in obli ki. Naj bolj zna ni so 
go renj ski ku ha ni aj do vi štru klji, štru klji s sku to ali češ
plje vim oz. bo rov ni če vim na de vom, ko ba ri ški ore ho vi 
štru klji, kra ški si ro vi štru klji, šta jer ski ze ljni štru klji 
in ko ro ški aj do vi žlin kro fi. Prav po se bej zna ni so še 
idrij ski žlin kro fi z do bro oma ko – ba kal co. Štru klji so 
tu di zna čil na do lenj ska moč na ta jed, ku ha ni in pe če ni 
s slad ki mi ali me sni mi na de vi. Et no lo gi štru klje ra di 
pro gla ša jo za eno izmed 10 naj ve čjih slo ven skih zna
me ni to sti. Pr vi re cept za na še štru klje je bil za pi san 
že le ta 1589, ko jih je ku har na nad voj vod skem dvo ru 
v Grad cu ku hal in po pi sal kot slo ven ske peh tra no ve 
štru klje. Slo ven ci pa so jih go to vo poz na li kot bo ljšo 
praz nič no jed že pred tem. O tem pri ča star slo ven
ski pre go vor: »Re pa, ko re nje – sla bo živ lje nje, štru klji, 
me so – to bi bi lo.« Pi sa telj Ja nez Tr di na je za pi sal, da 
ima jo na Do lenj skem štru klje za naj bo ljšo jed, zla sti 
za li ko fe mo ra jo pri ti na mi zo. V tej po kra ji ni so štru
klji pra va obre dna jed, po sta li so zna čil na ku li na rič na 
po se bnost Do lenj ske. Naj več krat so tu ku ha ni, če prav 
poz na jo tu di pe če ne, pol nje ne s pre pra že ni mi drob
ti na mi in jaj ci ter sme ta no ali si rom. Do bri so tu di iz 
pre ka je ne sla ni ne, sme ta ne in ru me nja kov. Do le njci 
poz na jo še ore ho ve, kr va vič ne, krom pir je ve, ocvir ko
ve, kru ho ve in še kak šnih 20 dru gih vrst štru kljev. Ko
ro šci ima jo za štru klje kar več imen – pre vi ti či, po vi
tja ki, kra pi in nu del ni. V tej po kra ji ni ima vsa ka do li na 
svo je štru klje in svo je po se bno ime za nje. Več krat so 
tu štru klji pol nje ni s su hi mi hru ška mi in sploh s su
him sa djem. Šta jer ci poz na jo pred vsem pe če ne štru
klje, naj več krat iz aj do ve mo ke.

DO LENJ SKA: tra di ci o nal na do ma ča ku hi nja se je tu 
ohra ni la z mno gi mi zna čil ni mi jed mi vse v da naš nji 
čas. To je za res ku hi nja ma lih re gij, kot so npr. Kr ško 

po lje, Mi ren ska do li na, Su ha kra ji na z do li no gor nje 
Kr ke, Do bre polj ska, Ve li ko la ška, Ri bni ška do li na. Če 
bi mo ra li iz bra ti zna čil no do lenj sko jed, bi se za go to
vo mo ra li odlo či ti za štru klje, ki so pri ljub lje ni po vsej 
tej de že li, ob vseh praz ni kih, pred vsem so bi li ob vez ni 
za va ška žeg na nja in že tev. Zna ni so do lenj ski štru klji, 
pol nje ni s pre pra že ni mi kru ho vi mi drob ti na mi, jaj ci 
in sme ta no, ku ha ni v sla nem kro pu. Nam manj zna ni 
pa so do lenj ski fi žo lo vi štru klji. 

FI ŽO LO VI ŠTRU KLJI
Vle če no te sto: 
 - 50 dag mo ke
 - 1 jaj ce
 - 1 žli ca olja
 - 1 žli ca li mo ni ne ga so ka
 - sol

Na dev:
 - 30 dag ku ha ne ga fi žo la
 - 2 jaj ci
 - 2 dl ki sle sme ta ne
 - pet er šilj, sol, po per

Vse se sta vi ne ta ko dol go, da te sto po sta ne vo ljno in 
prož no. Te sto na to raz de li mo na tri hleb čke, jih po vr
hu na ma že mo z oljem in pu sti mo na po mo ka ni de ski 
po kri te po či va ti pol ure. Na to jih raz va lja mo, na ma že
mo z oljem in te sto tan ko raz vle če mo. Po re že mo de
be le ro bo ve, na ma že mo z na de vom in s po mo čjo pr ta 
te sno zvi je mo. Štru klje spe če mo. Pe če ne obli je mo z 
go sto sme ta no in jih raz re že mo na ko se. 
Na dev pri pra vi mo ta ko, da fi žol pre tla či mo, mu do da
mo sme ta no, jaj ca, pet er šilj, sol, po per, lah ko ga zgo
sti mo še z drob ti na mi.

GO RENJ SKA: Val va sor je si cer pi sal, da je hra na Go
renj cev pi čla in sla ba in da prav red ko uži je jo kos me
sa, da jim je naj bo ljša hra na le fi žol. Tak šna je bi la vsa
ko dnev na hra na. Praz nič na hra na – ob po mem bnih 
živ ljenj skih do god kih – pa je bi la bo ljša in vča sih prav 
ime nit na. Med to spa da jo tu di ku ha ni in pe če ni štru
klji. Bi li so aj do vi s sku to, s češ plje vim, me snim, ocvir
ko vim ali bo rov ni če vim na de vom. Zna me ni ti so bi li 
po par je ni ore ho vi štru klji in tu di štru klji na so pa ri.

Ob iz grad nji no vo na sta le ga kom plek sa je bi lo tre ba 
pre sta vi ti 60let no tra so lo kal ne ce ste, ki je po te ka la 
sko zi vho dno dvo ri šče. Zu na nja ure di tev ohra nja raz
no li kost ob sto je čih mi kro am bi en tov, vse vpli ve zgo
do vin skih ele men tov ter ori gi nal no za sno vo. V ce lo ti 
so ohra nje na vsa dre ve sa v vrt nem de lu, na se ver ni 
stra ni obnov ljen kam ni ti zid, dva vrt na pa vi ljo na, ka
pe li ca ter am fi te a ter.

BOL NI CA TRI GLAV – LU KO VA BOL NI CA

Na dru gi stra ni osta lin sta re ga gra du Ko lo vec in v go
sto po ra šče nem de lu goz da nad sta rim dvor cem Ko lo
vec se je v par ti zan skih ča sih na tem ob mo čju od vi ja la 
or ga ni za ci ja z ime nom bol ni ca Tri glav – Lu ko va bol ni
ca, ki je po ma ga la la žje in hu je ra nje nim par ti za nom. 
V le toš njem žle do lo mu je bi la bol ni ca moč no po ško
do va na, za to smo se odlo či li za nje no obno vo. Sa na ci jo 
po pra vi la je fi nan čno pod pi ral in pre vzel Ja nez Ste le 
ml., saj bol ni ca le ži na nje go vem zem lji šču goz da. Po 
kon ča nih de lih je v ne de ljo, 11. ma ja, sle di la pro sla va. 
Zbra li smo se na par ki ri šču »pri Klan fi« pri Sta ne tu 
Uk mar ju na Ko lov cu in se v str nje ni ko lo ni ude le ži li 
vo de ne ga po ho da do bol ni ce. Sle dil je ogled no tra njo
sti, pri spo me ni ku po leg bol ni ce pa smo lah ko pri slu
hni li otvo ri tve ne mu poz dra vu Ma ri je Maj he nič, pred
se dni ce Zdru že nja bor cev za vre dno te NOB ob či ne 
Dom ža le. Po ho da se je ude le ži lo 107 lju di, med nji mi 
so bi li tu di go renj ski par ti za ni. Po kon ča nem pr vem 
de lu slo ve sno sti pri bol ni ci je sle dil še dru gi del, ki se 
je od vil na zbor nem me stu. Toč no opol dne je za do nel 
glas iz grl mo ške ga pev ske ga zbo ra iz Ra do melj, na to 
pa so sle di li še slo ve sni go vo ri žu pa na ob či ne Dom ža

le To ni ja Dra gar ja, pred se dni ce Zdru že nja bor cev za 
vre dno te NOB ob či ne Dom ža le Ma ri je Maj he nič, Ja ne
za Ste le ta ml. in Pet ra Jer ma na, za sto pni ka kra jev ne 
or ga ni za ci je zve ze bor cev Ra dom lje. Pri or ga ni za ci
ji do god ka in po go sti tvi so po ma ga li: Kra jev na zve za 
bor cev Ra dom lje, Ja nez Ste le ml., Sta ne Uk mar, ob či na 
Dom ža le in Ja nez Ste le st., za var nost so po skr be li ga
sil ci PGD Ro va.

Ve čji del po dat kov je pov zet po za pi sih knji ge Ob bre
go vih Bis tri ce (S. Stra žar) in Gra do vi, gra šči ne in dvor
ci na Slo ven skem (I. Ja kič). Sta rej še sli kov no gra di vo 
je iz knji ge To po gra fi ja so do bne Voj vo di ne Kranj ske 
(J. V. Val va sor). Naj no vej ši po dat ki so pri dob lje ni po 
ustnem iz ro či lu z naj raz lič nej ši mi so go vor ni ki. 

Ma te ja Ste le

Bolnica Triglav

Bolnica Triglav v času žledoloma

Notranjska – sirovi štruklji
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JUNIJ – ROŽNIK
Razlaga imena rožnik: mesec, poln rož

Juniju je dala ime Junona, boginja neba, žena Jupitra, 
najvišjega rimskega boga. Z Jupitrom in Junono so 
Rimljani zamenjali Zevsa in Hero, ko so grške bogove 
kopirali in »preselili« na svoje ozemlje. Slovensko ime 
rožnik označuje mesec, ko polja in travniki dehtijo od 
tisočerih rož. 
»Sever, ki ta mesec vleče,  
obilo žita povleče.«

JULIJ – MALI SRPAN
Razlaga imena mali srpan: začetek košnje

V juliju se je rodil rimski vojskovodja Julij Cezar, ki pa 
se ni ukvarjal le z vojnami. Med drugim je dal prenovi
ti stari rimski koledar. Novi, julijanski koledar je imel 
12 mesecev in je v Evropi veljal več kot 1500 let. Za 
našega kmeta je visoko poletje čas žetve s srpom, od 
tod ime meseca v visokem poletju; mali srpan.  
»Je tega meseca presuho, ostane grozdje drob-
no.«

AVGUST – VELIKI SRPAN
Razlaga imena veliki srpan: čas velike košnje

Leta 27 pr. n. št. je prvi rimski cesar Octavianus, nečak 
Julija Cezarja, od rimskega senata dobil vzdevek Au
gustus, kar pomeni Vzvišeni. Avgustov stric, Julij Cezar, 
ki je dal prenoviti stari rimski koledar, je ovekovečil 
svoje ime v sedmem mesecu koledarja. Tudi Avgust 
je hotel svoje ime videti v koledarju. Še več kot to: 
zahteval je, da ima tudi njegov mesec 31 dni, čeprav 

bi moral imeti 30 dni, kakor bi veljalo po koledarskem 
redu. V poljedelski deželi, kot je naša, osmi mesec v 
letu pomeni čas velike žetve s srpom; veliki srpan.
»Če velikega šmarna sonce peče, dobro vince v 
sod poteče.«

SEPTEMBER – KIMAVEC
Razlaga imena kimavec: čas, ko sadje na drevesu kima

Septem v latinščini pomeni sedem. September je bil 
sedmi mesec po starem rimskem koledarju, ki je štel 
10 mesecev. Slovenski kimovec je dobil svoje ime po 
sadju, ki je v tem jesenskem mesecu zrelo in »kima« 
na vejah sadnega drevja. 
»Kakršno vreme na malo mašo kane,  
tako trideset dni rado ostane.«

OKTOBER – VINOTOK
Razlaga imena vinotok: mesec, ko se vino pretaka

Octo v latinščini pomeni osem. Po rimskem koledarju 
je bil oktober osmi mesec. Za našega vinogradnika je 
vinotok mesec, ko v času vesele trgatve »vino teče« v 
sode. 
»Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje.«

NOVEMBER –  LISTOPAD
Razlaga imena listopad: listje pada z drevja

Beseda novem v latinščini pomeni devet, saj je bil po 
starem rimskem koledarju november deveti mesec. 
Po našem koledarju je november 11. mesec. Ime mu 
je listopad. To je čas, ko se narava pripravlja na zimsko 
spanje in listje pada z dreves. 
»Lenart zemljo zaklene.«

DECEMBER – GRUDEN
Razlaga imena gruden: zemlja zmrznjena leži v grudah

Decem v latinščini pomeni 10 in je 10. mesec po star
em rimskem koledarju. Naš kmet je v zadnjem mesecu 
leta opazoval zemljo in ugotovil, da je pozimi zemlja 
zaledenela v grude; od tod slovensko ime gruden. 
»O božiču se spodobi malo snega in belega 
kruha.«

Impresionistična dela: Ivana Kobilica in Ivan Grohar.
Povzeto po spletni strani in knjigi Slovenski pregovori 
in reki.

Mateja Stele in Eva Kostanjšek

ŠTRU KLJI NA SO PA RI
Kva še no te sto:
 - 1 kg be le mo ke
 - ½ l mle ka
 - 5 dag kva sa
 - 2 žli ci slad kor ja
 - 3 žli ce žga nja
 - 3 žli ce olja
 - 1 jaj ce
Na dev:
 - 50 dag sku te
 - 2 dl ki sle sme ta ne
 - 15 dag slad kor ja
 - 1 jaj ce 
 - 2 šop ka se se klja ne ga peh tra na
 - 5 dag drob tin
Za pre maz:
 - 4 žli ce me du, vo da

Za me si mo kva še no te sto kot za po ti co, ki naj en krat 
vzha ja. Na to ga raz va lja mo in na ma že mo z na de vom, 
ki ga pri pra vi mo ta ko, da zme ša mo vse se sta vi ne. Na
to te sto zvi je mo v štru kelj, ga na re že mo na klo ba se, 
po lo ži mo v lo nec na prt, pod nje ga pa po lo ži mo le sen 
pod sta vek in štru klje na so pa ri ku ha mo od 30 do 35 
mi nut. Ko so ku ha ni, jih raz re že mo in pos tre že mo z 
me de no vo do (vo do se gre je mo in v njej raz to pi mo 
med).

ŠTA JER SKA: ne kaj ob mo čij Šta jer ske pri pa da pa non
ske mu ku li na rič ne mu kro gu, del pa alp ske mu, za to 
ima vsa ka od šta jer skih ku li na rič nih po kra jin svo je 
po se bno sti v hra ni. Kme tje so v tem de lu Slo ve ni je v 
svo ji pre hra ni in pre hra nje val nih na va dah ohra ni li še 
kar pre cej do ma čih je di. Tu di Šta jer ska poz na ku ha
ne in pe če ne štru klje, dol go so že zna ni peh tra no vi. 
Ob teh pri prav lja jo tu di si ro ve, ore ho ve in ma ko ve. Na 
Po hor ju so bi li štru klji tu di ob vez na jed na že ni to vanj
skih po je di nah.

PRI MOR SKA: Pri mor ci ku ha jo štru klje za vse ve čje 
praz ni ke, svo je go do ve in po je di ne ob kon ča nih te žjih 
kmeč kih opra vi lih. Naj bolj ce ni jo ore ho ve in si ro ve 
štru klje. Po se bej zna ni so ko ba ri ški ku ha ni štru klji. 
To da vsa ka vas v oko li ci Ko ba ri da jih sku ha ma lo po 
svo je. 

KO BA RI ŠKI ŠTRU KLJI
 - 1 kg be le mo ke
 - slan krop, ma lo olja
Na dev:
 - 25 dag ore hov
 - 25 dag ro zin
 - 25 dag drob tin
 - 10 dag slad kor ja
 - 1 dl slad ke sme ta ne
 - ci met, na ge ljno ve žbi ce,
 - li mo ni na lu pi ni ca, ma slo za za be lo

Mo ko po pa ri mo s sla nim kro pom, do da mo ma lo olja 
in za me si mo te sto. Pu sti mo, da se ohla di, obli ku je mo 
sva ljek in ga raz re že mo na ena ke ko ščke, ki jih z dla
njo splo šči mo. Na nje da mo sva ljek na de va, te sto spo ji
mo, v sre di ni pri ti sne mo nanj s pr stom. Sku ha mo jih v 
ra hlo oso lje nem kro pu. Ko se dvig ne jo, jih pos tre že mo 
s pre li vom iz na ma slu pre pra že nih drob tin in po si
pa mo s kri stal nim slad kor jem, ki smo mu pri me ša li 
ma lo ci me ta. 
Na dev: zme ša mo mle te ore he, ro zi ne, drob ti ne, slad
kor, za čim be in ste pe no slad ko sme ta no. Iz te ga obli
ku je mo maj hne sva ljke, ki jih za vi je mo v štru kelj.

Štru klji so lah ko po stna jed ali pa tu di ime nit na glav na 
jed, prav ta ko so lah ko do ber do da tek k ju ham. Na va
dno jih ime nu je mo po nji ho vih na de vih: peh tra no vi, 
ore ho vi, si ro vi, drob nja ko vi … Pri mor ci jih v zad njem 
ča su pri prav lja jo ce lo s tar tu fi, škam pi, ja sto gom in 
raz ni mi ško ljka mi, pa tu di z man de ljni, pi njo la mi in 
fi ga mi. V so do bni ku hi nji se vse bolj uve ljav lja jo naj
raz lič nej ši ze le njav ni štru klji: špi nač ni, po ro vi, buč ni, 
ra di če vi …

Do ber tek!
Zbra la in na pi sa la Pet ra Her ga

Kobariški štruklji




