DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

SLOVENSKI MESECI IN
PREGOVORI
Naši predniki so bili tesno povezani z naravo in
zemljo, zato smo tudi Slovenci mesece poimenovali 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
2 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.«
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Spoštovani krajani!

Kazalo

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 letošnjo »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
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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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VABILO

na redni občni zbor društva,
ki bo v petek, 13. 02. 2015, ob 19. uri,
v prostorih PGD Rova.
Predlagam naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev delovnih teles.
Poročila o delu društva v preteklem letu.
Razprava na poročila in sprejem poročil.
Program dela za leto 2015.
Razno.

Vabim vas, da se nam pridružite in skupaj z nami
preživite prijeten večer.
Predsednik TKD, Robert Pavlič
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IZLET V KOBARID IN MOST
NA SOČI

Poročilo o delu TKD Rova
Da se bomo vsi skupaj spomnili, kaj se je v okviru
društva dogajalo v letu 2014, se bomo sprehodili sko
zi čas – od prosinca vse do prazničnega grudna.
Naši mladi sokrajani so s pomočjo mentoric pripravili
prireditev ob kulturnem prazniku.
V svečanu smo na rednem občnem zboru društva še
enkrat napolnili sejno sobo. Krajani ste mi zaupali od
govorno nalogo, da bom tudi v naslednjih štirih letih
predsedoval TKD. V upravni odbor TKD Rova so bili
imenovani Petra Herga, Andreja Klopčič, Alojz Koče
var, Marinka Kosmatin, Igor Podbelšek, Aleš Rode in
Tadej Šinkovec. Nadzorni odbor sestavljajo Martina
Pavlič, Alja Uršič in Milan Šinkovec ter disciplinski od
bor Tatjana Kastelic, Janez Stele in Peter Wicher.
Letošnja prireditev ob materinskem dnevu je več kot
uspela. Tokrat je bila sejna soba za vse nastopajoče
in obiskovalce skoraj premajhna. Naši najmlajši so se
predstavili s simpatičnim igrivim nastopom. Zanj gre
zahvala mentoricam, ki so se s pripravo otrok zelo po
4 trudile.
Dobro obiskana je bila tudi tradicionalna velikonočna
delavnica. Lepo je bilo pogledati zadovoljne obraze ta
ko otrok in odraslih, ki so izdelali svoj žegen, kot tudi
obraze najmlajših, ki so izrezovali velikonočne zajčke
in izdelovali voščilnice.
Pred poletjem smo se odpravili na izlet – več o njem si
lahko preberete v enem od naslednjih člankov.
Kot vsako leto so nas Steletovi tudi letos zastopali na
Dnevih narodnih noš v Kamniku.
V začetku vinotoka smo organizirali tradicion
 alni tek
– a tokrat ne na Žiški vrh, temveč do lovske koče na

Rovski tek 2014

Rovski tek 2014
Kolovcu. Zaradi slabše prehodnosti (posledica febru
arskega žleda) smo prestavili lokacijo na tekaškemu
koraku varnejšo pot.
Vsi, ki se vozite skozi Žiče, ste lahko opazili, da nam je
le uspelo postaviti kozolec.
Sokrajanki Tini smo prisluhnili na potopisnem preda
vanju s Filipinov.
Pred prvo adventno nedeljo sledi delavnica izdelova
nja adventnih venčkov in novoletnih okraskov.
In čisto za konec – v začetku prazničnega grudna je iz
šla nova številka glasila, ki so ga tudi letos naši vestni
člani uredniškega odbora s skupnimi močmi napolnili
s članki, ki jih pravkar prebirate.
Kot sem že večkrat poudaril, brez sodelovanja čla
nov vseh odborov društva, podpornih članov društva,
vseh, ki skrbite za obveščanje – na plakatih in spletni
strani, skrbnih ustvarjalcev glasila, mentorjev priredi
tev in nastopajočih teh dogodkov ne bi bilo.
Hvala tudi PGD Rova in KS Rova, da lahko ustvarjamo
in delamo v njihovih prostorih.
Robert Pavlič

V soboto, 7. junija, smo se z avtobusom odpeljali na
izlet, ki ga vsako leto organizira TKD Rova. Z Rov smo
se zjutraj odpeljali mimo Logatca, Idrije in Tolmina
proti Kobaridu. Pot je bila precej dolga, saj nas je od
Logatca naprej poleg ovinkov čakala še cela vrsta se
maforjev, ker med Idrijo in Tolminom poteka obnova
ceste. Prvi postanek smo naredili v kraju Most na Soči,
kjer smo pojedli malico, odrasli pa so si privoščili še
kavo. Pridružil se nam je vodič Urban, ki je nato ves
dan potoval z nami in nam zelo doživeto pripovedo
val predvsem o zgodovini krajev, skozi katere smo
se vozili. Skupaj smo pot nadaljevali do Kobarida,
kjer smo si ogledali znameniti Kobariški muzej. Mu
zej prikazuje dogajanje med prvo svetovno vojno na
soški fronti – še posebej 12. soško bitko, ki je znana
kot »bitka pri Kobaridu«, kjer se je odvijal eden naj
večjih spopadov na slovenskih tleh. Muzej predstavlja
tudi zgodovino Kobariške od prazgodovine do danes.
Poleg razstavljenih predmetov in fotografij smo si
ogledali tudi film o dogajanju na soški fronti. Letos
namreč mineva sto let od začetka prve svetovne vojne.
Po ogledu muzeja smo se povzpeli do bližnje kostnice.
Zgrajena je v obliki osemkotnika, prav na vrhu pa sto
ji cerkev sv. Antona. V kostnico so bili z okoliških vo
jaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7.014
znanih in neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi
svetovni vojni.

Pošteno nam je bilo že vroče, saj je bil dan, ki smo si ga
izbrali za izlet, zelo vroč, in z veseljem smo se odpravi
li proti avtobusu, s katerim smo se odpeljali nazaj pro
ti Mostu na Soči, ki leži ob sotočju rek Soče in Idrijce.
V kraju imajo smaragdno zeleno jezero za Hidroel ek
trarno Doblar, ki je priljubljena točka za turiste, saj po
njem vozi turistična ladja Lucija, s katero smo se po
peljali tudi mi. Ne samo to – na ladji so nam postregli 5
s kosilom, vsi otroci pa smo se preizkusili za krmilom
ladje in tako za nekaj trenutkov postali kapitani.
Ko smo zopet stopili na trdna tla, se je večina odraslih
z vodičem Urbanom odpravila na ogled mesta, ki je bil
poseljen že v bronasti dobi.
V starem mestnem jedru so si ogledali župnijsko cer
kev svete Lucije s poslikavami akademskega slikarja
Toneta Kralja. Videli so ostaline železnodobne hiše,
rimsko hišo, cerkev svetega Mavra in drugo.
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PGD ROVA V LETU
PRAZNOVANJA 60. letnice

Idrijski žlikrofi
Otroci smo se med tem časom igrali, lovili in namakali
noge v Sočo. Ker odraslih kar nekaj časa ni bilo, smo
odšli na avtobus, se zelo zabavali in jih nato končno
dočakali. Od nas se je poslovil vodič in nam zaželel
srečno pot domov. Mi pa smo se ustavili še v Idriji na
6 večerji. Pripravili so nam znamenite idrijske žlikrofe,
prelite z različnimi omakami. Zares so bili dobri in še
tisti, ki smo mislili, da žlikrofov ne maramo, smo jih z
veseljem pojedli.
Pot do doma je minila hitro, saj je bilo na avtobusu
polno zabave. Pripovedovali smo si šale in peli. Na iz
letu nam je bilo zelo všeč in komaj čakamo na nasled
nji turistični izlet.
Anja, Petra, Pia in Simona
Dodajamo recept za idrijske žlikrofe. Za 150 kosov
potrebujemo:
Testo:
30 dag moke
1 jajce
1 čajna žlička olja
voda ali mleko po potrebi, da testo nastane mehko

Nadev:
50 dag krompirja
5 dag prekajene slanine ali zaseke
5 dag čebule
začimbe: drobnjak, majaron, poper, sol

1. priprava testa: iz moke, jajca in vode ali mleka za
mesimo testo, ki je mehkejše kot testo za rezance. Te
sto gnetemo tako dolgo, da postane prožno, elastično
ter se ne prijemlje rok in deske. Nato oblikujemo hleb
ček, ga pokrijemo, da se ne izsuši, in pustimo počivati

najmanj pol ure. Tako pripravljeno testo na tanko raz
valjamo.
2. priprava nadeva: nadev pripravimo iz kuhanega
krompirja (še toplega najprej pretlačimo). Pretlače
nemu krompirju dodamo sol in maščobo (ocvirki, za
seka, pražena slanina). Nato primešamo praženo če
bulo in začimbe (majaron, drobnjak, poper, sol). Vse
sestavine dobro premešamo in hitro ugnetemo, tako
da dobimo voljno zmes. Nadev ne sme biti drobljiv,
zato mu po potrebi dodajamo maščobo. Iz nadeva na
pravimo enakomerne, za lešnik velike kroglice, ki jih
polagamo na testo.
3. oblikovanje: na razvaljano testo polagamo na pri
merni razdalji (en prst) kroglice nadeva. Nato testo
med kroglicami prerežemo po dolgem in počez. Testo
vzvihamo in med kroglicami stisnemo, da se sprime
in se dobimo ušesca. Zgoraj v vsakega vtisnemo vdol
binico, a tako, da testa ne pretrgamo. Tako idrijski žli
krofi dobijo značilno obliko klobuka. Tipični idrijski
žlikrof v dolžino meri tri centimetre, v višino pa dva
centimetra (višina se meri na sredini idrijskega žli
krofa, na robovih so malo višji).
4. kuhanje: idrijske žlikrofe stresemo v vrelo slano vo
do, pomešamo in pokrijemo. Ko se dvignejo in ponov
no zavrejo, so kuhani. Vzamemo jih iz kropa in takoj
ponudimo.
5. način serviranja: idrijske žlikrofe lahko serviramo
kot samostojno jed in jih zabelimo z ocvirki. Lahko jih
ponudimo z znano idrijsko omako bakalco, drugimi
mesnimi omakami (politi s pečenkino omako, gola
žem, raznimi pečenkami), z gorgonzolo ipd.

Povzeto po spletni strani v Uradnem listu.

V letu 2014 je upravni odbor PGD Rova večji del svojih
aktivnosti namenil nakupu novega gasilskega vozila
in praznovanju 60-letnice obstoja društva.
Z nakupom gasilskega vozila smo pričeli v letu 2013,
ko smo s pomočjo pravne svetovalke pripravili javni
razpis. Na podlagi prejetih ponudb smo izbrali podje
tje Webo d.o.o. iz Dragomlja, ki nam je s podizvajal
cem, podjetjem Euro GV, nadgradilo vozilo Iveco Daily.
Gasilsko vozilo je opremljeno za posredovanje ob mo
rebitnih požarih ter naravnih in drugih nesrečah.
Zaradi večjih dimenzij novega vozila smo se v društvu
odločili za zamenjavo garažnih vrat ter začeli z ure
janjem orodjarne v gasilskem domu. Ko smo začeli z
deli v domu, si nismo predstavljali, da bomo mora
li narediti toliko dodatnih del. Začelo se je s sanacijo
sten, nato smo naredili novo elektrifikacijo v pritlič
nih prostorih ter prebili prehod iz stopnišča v oro
djarno. Posledično smo morali prebarvati stopnišče
in orodjarno, v kateri smo zamenjali vrata in naredili
nove omare za opremo in orodje. S tem dela na do
mu še niso bila končana. Potrebno je bilo zamenjati
tudi vrata kurilnice ter stranišča. Dela smo zaključili s
prepleskanjem fasade ter zamenjavo ograje na stolpu
gasilskega doma.
Lepo vreme ter veliko število gasilcev, udeležencev
parade in krajanov, ki ste si ogledali to slovesnost je
pripomoglo, da nam bo praznovanje 60-letnice obsto
ja društva in prevzem vozila, ostalo v lepem spominu.
Ob tej priložnosti smo izdali kroniko pomembnejših
dogodkov o 60-letnem delu rovskega gasilskega druš
tva, ki jo je prejelo vsako gospodinjstvo na območju
krajevne skupnosti Rova. Gradivo za kroniko smo čr
pali iz arhiva in zapisnikov sej upravnega odbora in

Slavnostni prevzem vozila
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Nadgradnja in prevzem vozila
letnih poročil. Da je knjižica bolj pestra in zanimiva,
smo dodali slikovno gradivo.
Seveda so vzporedno potekale tudi ostale vsakoletne
aktivnosti. Konec meseca marca smo organizirali izlet
v Planico, kjer smo si ogledali smučarske skoke. Tek
movalne enote našega društva so se tudi v tem letu z
vso zavzetostjo pripravljale na tekmovanja. Na nivo
ju gasilske zveze Domžale smo imeli v tem letu osem
tekmovalnih enot. Seveda moram pohvaliti ekipe pio
nirk, veterank in mladincev, ki so se udeležili državnih
tekmovanj.
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DELO KOMISIJ PGD ROVA V
LETU 2014

Parada PGD Rova
Tudi v letu 2014 smo operativni gasilci dobršen del
časa in truda namenili za pomoč sosedu ali sovaščanu
(februar-žled, vetrolom-avgust, november-poplave),
izobraževanju, vajam, usposabljanju in vzdrževanju
ter čiščenju opreme. Sodelovali smo pri očiščevalni
akciji, ki jo vsako leto organizira krajevna skupnost
Rova. V začetku meseca junija smo gasilci material
no pomagali v poplavah prizadetim na območju bivše
skupne države.

8 Kot predsednik društva se imam priložnost zahva

liti vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izvedbi
našega programa, ki smo si ga začrtali na občnem
zboru in vas pozdravljam z našim pozdravom »Na
pomoč!«

60-LETNICA PGD ROVA

Začelo se je z občnim zborom 30. marca leta 1954 in
v tem letu, mnogo let kasneje, je Prostovoljno gasilsko
društvo Rova praznovalo 60-letnico svojega obstoja,
kar so počastili s štiridnevnim praznovanjem.
V četrtek, 3. julija 2014, je na dvorišču gostilne Pirc
potekala slavnostna seja, na kateri je za slavnostni go
vor poskrbel predsednik društva tovariš Andrej Pa
vlič, pozdravne besede pa sta povabljencem namenila
tudi predsednik GZ Domžale tovariš Stane Kovač, in
predsednik KS Rova Albin Vodlan. Dolgoletni predse
dnik PGD Rova tovariš Rajko Novak je na kratko pred
stavil zgodovino društva, sledila pa je podelitev priz
nanj GZ Domžale in GZ Slovenije društvu in njenim
članom. PGD Rova je poklonilo zahvale vsem, ki so v
teh letih pomagali in sodelovali pri razvoju društva.
Poleg zahvalnega kipca, ki predstavlja v kapljico vode
ujet plamen, so vsi prejeli tudi bilten, ki so ga rovski
gasilci izdali ob svoji 60-letnici. Za kulturni program
in prijetno vzdušje je poskrbela Klapa Sidro iz Luko
vice.

Vaja Rova
V petek zvečer je v spomin na pokojne člane PGD Rova
v cerkvi sv. Katarine na Rovah potekala sveta maša, ki
so se je udeležili člani društva in krajani.
Tretji dan praznovanja so organizirali veliko gasilskotaktično vajo na podjetje Rodex na Rovah. Po scenari
ju naj bi pri varjenju prišlo do eksplozije in posledično
do požara v mehanični delavnici, ki bi poškodoval tudi
sosednje zgradbe. Aktivirani so bil sektorji Radomlje,
CPV Domžale, gasilske enote prve pomoči ter PGD Vir,
Dob, Jarše Rodica, Domžale mesto in Prevoje. Na va
ji je sodelovalo 120 gasilcev ter redarjev in 14 gasil
skih vozil. Po besedah poveljnika društva Miha Uršiča
je vaja uspela, saj so sodelujoči gasilci dobro prikazali
vse svoje znanje.
A rovski gasilci si niso oddahnili, saj jih je čakalo še
veliko dela. V nedeljo je namreč sledil vrhunec praz
novanja – svečana parada, prevzem novega gasilskega
vozila in gasilska veselica. Ob 16. uri se je skozi vas
razvila parada, v kateri so poleg domačih gasilcev so
delovali še gasilci iz sosednjih društev, narodne noše,
konjeniki KK Pik, Godba Mengeš, člani lovske družine
Domžale in mažoretke iz Komende. Na slavnostnem
odru pred gasilskim domom, kjer se je parada konča
la, so poleg predsednika, tajnika in poveljnika PGD Ro
va stali še župan občine Domžale Toni Dragar, predse
dnik GZ Domžale Stane Kovač, poveljnik GZ Domžale
Matjaž Merkužič, častni predsednik GZ Domžale Mar
jan Slatnar, častni poveljnik GZ Domžale Janez Brece
ljnik, predsednik KS Rova Albin Vodlan, član upravne
ga odbora GZ Slovenije Franc Bradeško in predsednik
GZ Koprivnica Ivan Golubić. Po uvodnih nagovorih je
sledil blagoslov novega gasilskega vozila GVV-1, ki ga
je opravil domači župnik Janez Jarc. Botra Marjana Za
laznik in Janez Stele ml. sta vozilo krstila in predala
vozniku društva. Za zaključek praznovanja je na dvo
rišču gostilne Pirc sledila še velika vrtna veselica, na
kateri je za zabavo skrbel ansambel Saše Avsenika.

Andrej Pavlič in Tadeja Poljanšek

Mladina v Libeličah
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
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Mladinsko tekmovanje
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 60-letnico 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.

Veterani
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DELOVANJE KS ROVA V 2014

Mladinsko tekmovanje. foto: Domzalec.si

Srečanje veteranov

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.

10 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

Tekmovanje veteranov

V začetku leta so se aktivnosti sveta KS Rova odvijale
v smeri izgradnje poslovilnega objekta na Rovah. Tudi
letos se je ponovila »stara zgodba«, ko so sredstva za
izgradnjo črtali iz proračuna. Zato smo se obrnili na
župana Tonija Dragarja, da je čas za izpolnitev obljube
izpred petih let. Zdaj se dana obljuba počasi izpolnju
je.
V aprilu smo v sodelovanju z občino Domžale, PGD
Rova, LD Domžale, TKD Rova in vsemi udeleženci or
ganizirali čistilno akcijo. Vsem najlepša hvala.
Krajevni skupnosti so v letu 2014 z občinskim odlo
kom odvzeli upravljanje pokopališča na Rovah; to de
lo zdaj opravlja Komunalno podjetje Prodnik, d. o. o.
Je pa KS na pokopališču z lastnimi sredstvi obnovila
stopnice in vgradila klančino za invalide. Skupaj z ob
čino smo sanirali tudi del pločnika ob cesti skozi Rova.
Velik del sredstev smo namenili za razširitev igrišča
na lokaciji nekdanje šole – za izkop in odvoz okoli 700
kubičnih metrov materiala, namestitev fitnes drogov
in drogov za zaščitno mrežo. Občina nam je prestavila
igrala in priskrbela mreže za gole ter zaščitno odboj
no mrežo.
V sodelovanju z občino smo zgradili protiprašno za
poro v dolžini 180 metrov (odcep Jasen).

Letošnje leto je bilo za krajevno skupnost tudi volil
no leto. V oktobru je stari svet KS Rova predal posle
novemu. Novoizvoljeni člani so: Brigita Rode (predse
dnica), Marjan Sušnik (podpredsednik), Marinka Ko
smatin (članica), Simona Kočar (članica), Marko Lim
bek (član), Emil Rems (član) in Teodor Stupica (član).
Vsem izvoljenim iskreno čestitam in jim želim uspe
šno delo. Vem, da se bodo po svojih najboljših močeh
trudili za dobro in napredek naše krajevne skupnosti

Leto 2014 se počasi izteka, KK Pik pa ima še mnogo
idej in želja, ki bi jih rad uresničil v tem letu. Aktivno
dogajanje se za nas začne že prav na začetku leta, da
lahko izkoristimo vsak trenutek za medsebojno dru
ženje in za ustvarjanje lepih trenutkov predvsem na
šim zvestim konjskim prijateljem.
Letošnji februar marsikomu ni prizanašal z vremen
skimi nevšečnostmi, zato smo bili tudi mi primorani

nekoliko spremeniti letni načrt. Tako smo najprej iz
vedli tradicionalni požig pusta na Zagoriškem hribu.
Člani in sovaščani smo ob druženju izbrali najlepše
male maske, jih skromno nagradili, pokopali pusta in
pospravili maske do prihodnjega leta.
Letošnji občni zbor smo otvorili marca. Člani uprav
nega odbora smo podali izjave preteklega leta, ki je bi
lo v smislu, druženja, konjeništva, medsebojnega so

Albin Vodlan

Zahvala velja nekdanjemu predsedniku KS Rova Al
binu Vodlanu ter nekdanjim članom sveta. V novem
mandatnem obdobju se bomo potrudili, da v okviru
danih možnosti izpeljemo še kakšen projekt. Naša pr
va naloga bo problematika poplav. Otroke bo tako kot
vsa leta doslej obiskal sveti Miklavž, spomnili pa se
bomo tudi starostnikov in invalidov.
Novi odbor bo vesel vsakega predloga in ideje, kako bi 11
izboljšali in polepšali našo krajevno skupnost.

Brigita Rode, predsednica KS Rova

KK PIK V 2014
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POVABILI SMO SE NA KAVO

Pikova konjenica
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delovanja in predvsem lepih trenutkov, ki bodo ostali
v naših spominih, več kot uspešno. Predsednik KK
Pik Domen Potočnik je predstavil letni delovni načrt
KK Pik. Ker je občni zbor datumsko sovpadal s praz
nikoma ob dnevu žena in 40 mučencev, smo drobno
pozornost namenili vsem navzočim ženam ter »mu
čencem«. Ob zaključku so bile izrečene pohvale vsem
članom in družinam, ki že vrsto let pomagajo pri sous
tvarjanju in organizaciji dogodkov. Brez njih v klubu
ne bi bilo toliko pozitivne ustvarjalne energije, ki jo
prinašamo povsod, kjer se pojavimo. Letos smo izbra
li tudi naj člane; naj član je postal Lojze Kočevar, naj
članica Dragica Klopčič, naj fotografinja pa Irena Krnc.
Še enkrat vsem iskrena hvala in pohvala.
Že 14. Pikovo konjenico, »za Prešernov praznik na
konjskih hrbtih«, smo morali letos zaradi žledoloma
in neprehodnosti mnogih gozdov in poti prestaviti v
marec. Zbor konjenikov je bil na turistični kmetiji Pr‘
Soud, od koder je okoli 50 konjenikov iz vse Sloveni
je pot vodila po pretežno gozdnih poteh čez Lašno do
Čeha in nazaj do Souda, kjer je bil zaključek konjenice.
Poleg medsebojnega druženja moramo člani poskrbe
ti za zdravje, blagoslov in dobro počutje naših konj.
Zato smo se na jurjevo v velikem številu udeležili bla
goslova konj, ki je potekal pred cerkvijo sv. Martina
v Dobu. Po blagoslovu smo se v špalirju odpravili do
bližnjega ranča Boštaj, kjer so blagoslov prejeli tudi
konji, ki so ta dan ostali v hlevu. Po opravljenem ura
dnem delu smo nadaljevali skupno druženje na ranču
Boštaj. Ker je gospod župnik Jure Ferlež velik navdu
šenec konj, smo člani sodelovali tudi na drugih prire
ditvah v okviru župnije skozi vse leto.
V juniju smo se odpravili na družinski izlet po Dolenj
ski. Ogledali smo si Šentjanž in ekološko kmetijo Re
povž ter preizkusili njihove domače pridelke in spe
cialitete, srečali pa smo se tudi s konjeniki Krekove
konjenice. Sledil je še ogled gradu Sevnica, parka in

Kavbojski ples
vile ter kosilo na turistični kmetiji Celestina.
Po krajšem poletnem premoru smo oktobra zopet
zavihali rokave in priredili Pikov piknik. Na čudovi
to jesensko soboto smo v Sokličevem gozdičku kuhali
golaž, metali podkve, plesali, peli ter dobili novo zma
govalko Pikove alke, ki jo je letos najbolje odjahala
Špela Kosmač.
Vsak petek zvečer je zopet namenjen vsem članom
in ljubiteljem country line plesov, ki se v OŠ Preserje
vztrajno učimo korakov, ki jih kasneje radi pokažemo
na naših skupnih druženjih. Poleg klubskih dejavnosti
smo člani naš klub zastopali po konjeniških priredi
tvah po vsej Sloveniji, Matic Zobavnik pa pridno nada
ljuje svojo uspešno pot v western disciplinah in pose
ga po najvišjih stopničkah.
Novembra se bo nekaj članov odpravilo tudi na naj
večji konjeniški sejem v Veroni. Konec leta pa nas ča
kata še štefanovo in zaključek leta v najboljši družbi,
družbi KK Pik.
Ker gre leto proti koncu, so naše misli in načrti že
usmerjeni na 8. februar 2015, ko bo na vrsti že 15. tra
dicionalna Pikova konjenica. Vsi lepo vabljeni.
Mateja Potočnik

Letos smo se povabili v Dolenje k Marjani Zalaznik.
Njena želja po vzgoji otrok je prerasla v poslanstvo
rejnice. Svojim rejnikom je vselej želela nuditi topli
no doma. Njena vodila pri vzgoji so zdrav duh v zdra
vem telesu, stik z naravo in dobri odnosi s soljudmi.
Vse svoje rejence močno pogreša, zato bi jih z vese
ljem rada še kdaj videla in objela. Želi si, da bi bilo na
svetu čim manj nesrečnih otrok … ampak le iskrivi
otroški nasmehi.

Pojdimo čisto na začetek. Kako in zakaj ste se odločili za
ta korak? Kaj ste delali prej? Kdaj so k vam v rejništvo
prišli prvi otroci?
Do leta 1999 sem bila zaposlena v lesni proizvodnji in
kot čistilka. Potem sem ostala doma, saj je bilo na kmetiji
dovolj dela. Tudi otroci so bili še majhni. Sem ponosna
mati treh otrok, danes starih 17, 20 in 22 let. Za ta korak
sem se odločila, ker imam otroke preprosto rada. Da bom
postala rejnica, je bila moja zamisel. Zakaj pa ne bi pri
nas imeli majhnih otrok, za katere drugi ne morejo skr
beti? Prostora je dovolj, ničesar ne manjka. Prvi otroci so
v rejništvo prišli 10. decembra 2004. Do zdaj sem imela
devet rejencev. Največkrat so v družinah trije otroci, vča
sih dva.

Kakšni so pogoji za rejništvo? Je treba opraviti kakšno
izobraževanje? Ali vas, rejnike, kdo nadzira in kako?
Na CSD Domžale sem se obrnila s prošnjo, da bi posta
la rejnica. Začela sem hoditi na izobraževanje in prido
bila certifikat za poklicno rejnico. To izobraževanje mo
ram obnoviti vsake štiri leta, veliko pa je predavanj na to
temo tudi po šolah, knjižnicah in na centru v Domžalah.
Večina izobraževanj je obveznih. Z ostalimi rejnicami se
srečujemo vsak prvi torek v mesecu. Skupaj obiskujemo
domove, kjer so otroci, ki gredo v rejo, varno hišo ali za
vode. Rejnice si med seboj podelimo tudi veliko nasvetov.
Hodimo na izlete in poleti na letovanje z rejenci. Naše de
lo z napovedanimi in nenapovedanimi obiski nadzirajo
delavci iz CSD Domžale. Zanimajo jih delo rejnic, pogoji
bivanja ter napredek in socializacija otrok.

Kako so rejence sprejeli vaši otroci, družina in okolica?
Kako je videti prihod novih članov družine?
Leta 2004, ko sem v družino sprejela rejence, so bi
li moji otroci stari sedem, 10 in 11 let. Seveda otroci to
težko sprejmejo, saj gre za veliko spremembo v druži
ni. Nikoli ne veš, ali se bodo sploh otroci razumeli med

sabo. A mi nismo imeli teh težav, saj so bili prvi rejenci
enake starosti kot moji otroci. Bili so zelo navezani drug
na drugega. Težava jih je bilo umiriti. Konflikte smo ve
dno reševali sproti. Ko sem se znašla pred problemom, ki
ga nisem mogla ali znala rešiti sama, mi je bil in mi je v
veliko oporo mož. Njegovi nasveti ali predlogi mi vedno
pridejo prav. Poleg tega vedno pravim, da morajo otroci
imeti očeta in mamo. Skratka, veliko je nepredvidljivih si 13
tuacij in družina mi je v veliko pomoč.
V naši vasi otroke med seboj veže prijateljstvo. To velja
tudi za starejšo generacijo. Zelo sem vesela, da so bili vsi
moji rejenci tako pri igri kot v pogovorih lepo sprejeti.
Prihod novih članov v družino je zelo napet, saj otrok
ne poznaš in tudi oni ne poznajo tebe. Strah jih je, nimajo
volje in ne govorijo. Tudi mene je bilo prvič strah. Zgodilo
se je tudi že, da mi vsega o otroku niso povedali. Ko sem
dobila pošto od zdravnika, se mi je skoraj porušil svet.
Skrbelo me je predvsem, da mi ne bi kje spodletelo in bi
otrok potreboval posebno zdravniško pomoč. Po drugi
strani pa je prvi sprejem seveda tudi nepozaben. Sama
velikokrat nisem mogla zadržati solz, ko sem videla, kako
jokajoči otroci svoje starše prosijo, naj jih ne zapustijo.
Tudi če je na mizi polno dobrot, verjemite – to ne pomeni
nič. Prve dni prevladuje tišina.

Kakšni so najpogostejši vzroki, da otroci niso v svojih
družinah? Kako jim pomagate pri njihovih stiskah in te
žavah, ki izvirajo iz biološke družine?
Najpogostejši vzroki so alkohol, droga, zanemarjanje,
nasilje in otroci z motnjami v razvoju, ki jih starši ne ma
rajo. Vsi ti otroci doživljajo velike stiske, saj so prestraše
ni, čustveno prizadeti, tihi in veliko premišljujejo. Neka
teri so tudi nedohranjeni, nasilni, hiperaktivni in živčni.
V svojih družinah so doživeli hude stvari in te spomine
vedno nosijo v sebi. Od vsakega otroka posebej je odvi
sno, kako bo sprejel mene, družino in nove navade. Prete

DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

Se spomnite kakšne težje situacije, nezgode …?
Zelo me je prizadelo, ko je moja rejenka prijokala iz
šole, ker ji je sošolec rekel, da je njena mami pijanka in
da bo ona ista. Odpravila sem se do razredničarke na po
svet. In kaj sem dobila? Razredničarka ni nič vedela in nič
slišala. Skratka, zgodilo se ni nič. Pričakovala bi vsaj, da
bi se deček rejenki opravičil. V šolah bi se morali o tej
temi večkrat pogovarjati, otrokom nuditi predavanja ter
jih tako osveščati. Mislim, da so rejenci prevečkrat izpo
stavljeni.

či mora veliko časa, da se ti otrok odpre, te kaj vpraša ali
prosi. Moraš mu povedati, da je varen in da ga imaš rad.
Poslušati moraš njegove želje in predloge ter mu nuditi
objem, varnost in spodbudo za naprej.

Se mlajši rejenci sploh zavedajo, da niso domači? Kdaj
izvejo? Kako se odzovejo?
14
Do enega leta otrok še ne ve, kaj se dogaja. To spozna
sčasoma, ko ob obiskih vidi svoje starše. Je zelo raztre
sen, ker jih ni navajen. Tudi starši se do svojih otrok ve
činoma ne znajo obnašati. Otrok nato začne jokati, oni pa
so jezni in vpijejo. Včasih tudi name. Pri večjih otrocih je
drugače. Ti imajo starše radi in se veselijo vsakega stika z
njimi. Spet drugi jih nočejo videti in se jih bojijo.

Katere so največje težave, s katerimi se je treba sooč iti?
Mogoče biološki starši?
Res je. Največje težave delajo starši in stari starši,
včasih pa tudi sam center ali vodja otroka s strani cen
tra. Največji problem staršev so obljube. Na obiskih ali
ko gredo otroci ob koncih tedna domov, jim govorijo vse
mogoče. Podrejo ves sistem, lažejo, ne sodelujejo oziro
ma se ne držijo dogovorjenega. CSD se takšnim prime
rom ne posveča prav rad, velikokrat je treba to reševati
na lastno pest. Starši so zelo različni. Njihovo sodelovanje
je odvisno od vrste problema. Če je prisoten alkohol ali
droga, sodelovanje seveda ni mogoče. Starši morajo naj
prej odpraviti težave in dokazati, da na obisk lahko pride
jo umirjeni ali ozdravljeni. Če so v teku zdravljenja in je
njihovo obnašanje sprejemljivo, je stik otroka s staršem
koristen. Starši pogosto rečejo, češ – to je moj otrok, kaj
boste vi. To je vsekakor res, vendar vzgoja otrok je tu na
prvem mestu. Če ni urejenih odnosov in mirnega okolja,
ne more biti zdrave vzgoje. Ti starši ne zaupajo sebi in
posledično tudi meni ne. Med nami bi morala vladati za
upanje in odkrit odnos.

Rejenci zagotovo potrebujejo veliko nežnosti. Kako se
vživeti v otroka, ki ni tvoj, in mu izkazovati ljubezen? Kaj
pa strogost in doslednost? Si lahko enako strog kot do
svojih?
Vsi otroci si želijo veliko čustvenih dobrin, topline, lju
bezni, varnosti in zaupanja. Pri dojenčkih je to še pose
bej pomembno. So nebogljena bitja, ki jih kopaš, hraniš,
neguješ, zibaš, poješ in jim pripoveduješ pravljice. Tudi
če otrok ni tvoj, je pomembno, da mu izkažeš zaupanje.
Pomembne so besede »Imam te rada«, »Poglej, kako si
lep, lepa«. Moraš jih pohvaliti, jih nagraditi, jim kaj kupi
ti. Skupaj praznujemo njihove rojstne dneve in povabimo
njihovo matično družino, kar jih zelo razveseli. Pripada
jim darilo, obišče jih Miklavž, Božiček, velikonočni zajček
… in seveda tudi miška za zobke. Veliko jim pomeni, če
jih pelješ na obisk k sošolcem, prijateljem ali starim star
šem. To najbolj cenijo predvsem večji otroci, ki sorodnike
ali nekdanje prijatelje zelo pogrešajo, sploh če so spre
menili okolje.
Po drugi strani tudi rejenci potrebujejo trdno roko in
strogost. Mnogi so namreč brez volje in brez delovnih na
vad. Nočejo se prilagoditi higien i, delu in obnašanju. Ne
kateri so tudi nasilni in nesramni. Potrebujejo omejitve in
tudi kakšno primerno kazen. Pomembna je vzgoja skozi
zgled, enako kot pri svojih otrocih. Pri vzgoji med otroki
nikoli nisem delala razlik.

Koliko se navežete nanje? Kako težko je slovo? Ste še v
stiku z nekdanjimi rejenci?
Naveza na rejence je lepa in močna. Slovo je zelo bo
leče in težko. Večinoma je konec rejništva predviden ali
določen, tako da se čustveno pripravljamo zadnjih nekaj
mesecev. Vseskozi je treba vedeti, da ti otroci imajo star
še. Učiš jih, da so to njihovi starši, da se imajo radi in da
bodo spet skupaj, ko odidejo domov. Nekateri otroci se
tega bojijo. Sprašujejo, kaj bo, če bo tako kot velikokrat
prej spet kaj narobe. Če lahko pridejo nazaj, če jih bomo
sprejeli. To je zelo hudo. V glavnem pa ob slovesu točimo
solze, solze sreče. V sebi vem, da je njihova vrnitev v ma

tično družino velik napredek in dokaz, da bodo ti otroci
srečni in veselo sprejeti med svojimi. Da bodo spet sku
paj. Z nekdanjimi rejenci imamo veliko stikov. Radi pride
jo na obisk ali počitnice.

Kam gredo, ko so stari 18 let?
Veliko otrok, starih 18 let, gre v domove ali k staršem.
O svoji poti se odločajo sami. Lahko ostanejo še naprej pri
rejnikih, kar bi bilo meni najlepše. Pri nas nikoli nismo
imeli toliko starih otrok. A če bi se otrok odločil ostati pri
nas, bi ga z veseljem sprejeli in mu v krogu naše družine
pomagali ostati na pravi poti.

Ste kdaj obžalovali svojo odločitev? Sprejemate to kot
službo ali kot poslanstvo? Se nikoli ne naveličate maj
hnih otrok?
Najbolj naporno je delo z dojenčki, ki niso bili nego
vani, saj brez vsakega ritma hranjenja ali spanja. Sčaso
ma se na to navadiš, če pa še dobiš pomoč od družine in
svojih staršev, se vse da. Pri večjih otrocih je več skrbi, na
primer s šolo, učenjem, samopodobo. Treba je hoditi na
govorilne ure, k zdravniku, na policijo, sodišče, sestanke
na CSD … Nikoli nisem obžalovala svoje odločitve, čeprav
sem bila kdaj kar precej izčrpana in imela polno glavo
vsega. Vesela sem, da nekaj, kar znaš in imaš v sebi, deliš
z drugimi. Da otroke nauč iš, jim svetuješ in daš popotnico
za naprej.

Velikokrat lahko slišimo govorice, da mnogi sprejmejo
rejence zaradi denarja. Kako gledate na to?
Govorice, da imamo rejence samo za denar, štejem za
žaljive in za nepremišljeno obrekovanje. Mogoče so tudi
takšne družine. Jaz lahko govorim zase. Najpomembnej
ša funkcija v rejništvu je, da imaš otroke rad. To je tisto,
kar najbolj potrebujejo. Nuditi jim je treba pomoč, bližino

in zaupanje. Jim odpreti pot v nadaljnje življenje in jim
pomagati prebroditi preteklost. Misliti je treba na priho
dnost, ki jih čaka. Sama se ne oziram na govorice drugih.
Sicer me včasih kakšna prizadene, vendar si mislim, da
jaz že vem, kako je prav. To ni poklic z osemurnim delav
nikom. 24 ur na dan se predajaš potrebam drugih in si
na koncu hvaležen za malenkosti. Lepo je, ko vidim, da 15
me imajo rejenci radi, me pokličejo, pridejo na moj roj
stni dan, na obisk ali na počitnice. Ko mi rečejo – »Teta ali
Marjanca, rad te imam, kako si«.

Kaj pa vaš prosti čas? Kaj radi počnete?
Rada delam na kmetiji in hodim na sprehode, če mi
le čas dopušča. Najraje pa grem s sosedi v hribe. Včasih
gremo tudi same ženske. Rada hodim na izlete. Vključena
sem v aktiv kmečkih žena, kjer se vsak mesec dobimo,
da malo poklepetamo, tudi zapojemo in kaj spijemo. Svoj
prosti čas rada preživim s svojo družino in svojimi starši.

Kaj bi svetovali tistim, ki razmišljajo o rejništvu?
Naj vsak poskusi. Res je včasih težko. Je poklic, ki ga
moraš delati s srcem in dušo. Včasih pridejo dnevi, ko ne
veš, kako in kaj bi storil ter ko bi najraje kar obupal. Potem
se zjokaš in si rečeš, gremo naprej. Želim si veliko dobrih
rejnic, ki imajo sočutje, voljo in trmo, da težave prenese
jo in delijo ljubezen otrokom, ki so bili zanjo prikrajšani.
Da jim nudijo vredno otroštvo, ki bi ga vsak otrok moral
imeti. Danes je svet zelo krut. Pomagajmo otrokom in jim
svetujmo, kako živeti in se obvarovati težav.
Naši otroci in tudi otroci rejenci so naše veselje in bo
gastvo. So vredni našega zaup anja, da jim pomagamo …
da bodo nekoč pripravljeni stopati samostojno na svojih
poteh v življenju.
Na pogovor sva se povabili:
Mateja Stele in Zdenka Wicher
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STARI GRAD IN DVOREC KOLOVEC TER BOLNICA TRIGLAV
– LUKOVA BOLNICA

Hobi rovske mladine

PLES JE MOJE ŽIVLJENJE –
plesalka Klara Senica

Vas Kolovec se v zapisih pojavlja že v 13. stoletju, pr
vič leta 1282, kjer je zapisana pod imenom Gerloch
stein. Ime sestavlja predpona »Ger-«, ki pomeni drog,
kopje; medpona »-loch-« pa grmovje, drevje, gozd. Ta
ko naj bi kraj dobil ime po dolgih kolih, ki naj bi jih za
izdelovanje kopij v srednjem veku sekali v kolovških
gozdovih. Slovensko ime Kolovec se v zapisih pojavi
leta 1584. Zanimiva razlaga, kako je nastalo to ime, ra
zmišlja tudi Janez Vajkard Valvasor, ki meni, da je na
stalo od osnove kolo ali po kolarju, po izdelovalcu ko
lesa za vozove ali pa po strmem kolovozu, po katerem
so vozili do gradu na vrhu hriba; pater Martin Baučer
pa meni, da je ime iz starejše dobe, iz latinske besede
Collis, ki pomeni hrib.

Klara Senica nam je opisala svoj že 10-letni hobi, ki
je za prijazno 18-letnico postal že način življenja. To
se odraža tudi v izbiri srednje šole, saj Klara obiskuje
športno Gimnazijo Šiška, kjer svoje plesno znanje do
polnjuje in nadgrajuje, hkrati pa ji šola omogoča, da
učenje lažje usklajuje s športom.

Za ples me je navdušila zelo dobra prijateljica, s ka
tero še vedno obe vztrajava pri plesu.
Treniram jazz balet v formaciji (skupini) in solo.
Treniram v Plesni šoli Miki v Jaršah.

Za trening si vzamem čas: trikrat na teden redno s
trenerko, dvakrat tedensko v šoli, pred tekmo pa od
16 šest- do sedemkrat na teden oziroma kar vsak dan.
Treningi oziroma priprave na tekmovanje poteka
jo tako, da mi trenerka sestavi eno točko na sezono, ki
jo nato pod njenim nadzorom vadim. Treniramo tudi v
skupini, v kateri se super razumemo, med nami je pri
soten pravi ekipni duh. Zaradi dobrega vzdušja rade
treniramo skupaj.
Trenira me že ves čas Maja Lavrinc (razen kratkih na
domeščanj v času njenega porodniškega dopusta).

Tekmovanja potekajo na slovenskih tleh. Seveda po
tujemo tudi po svetu, največkrat v evropske države.
Tako sem nastopila že na Poljskem, v Nemčiji, Srbiji,
Italiji … Na tekmovanjih plešemo po kategorijah in
tekmujemo v osmih izločevalnih krogih, kjer nas oce
njuje od pet do sedem sodnikov. V eni sezoni je pet
pokalnih tekmovanj, enkrat letno pa se odvijejo tudi
državno, evropsko in svetovno tekmovanje.

STARI GRAD KOLOVEC (Gerlachstein)

Med vzornike v prvi vrsti zagotovo lahko postavim
svojo trenerko Majo Lavrinc in plesalko Majo Sonc.

Domači me podpirajo z vožnjami na treninge in tek
movanja, udeležijo pa se tudi vseh tekem po Sloveniji.

Pri plesu je najlepše/najboljše, da se lahko izražam
z gibi, vsa čustva, misli, razmišljanja sprostim s tele
snimi gibi.

Najtežje/manj ljubo mi je morda le to, da nimam ve
liko prostega časa in se moram marsičemu tudi odre
či. Vendar tega ne vidim kot nekaj slabega, saj sem si
ples izbrala kot način življenja in s tem tudi živim.

Na stari kopi nad vasjo Rova so razvaline starega gra
du Kolovec (Gerlochstein, Gerlachstein, Gerlochstyn),
ki je prvič omenjen v listini 20. maja 1282. Po Val
vasorjevih zapisih so bili leta 1315 lastniki Kolovca
bratje Asuin, Gerloch in Nikolaj. Ko je zadnja potom
ka Elizabeta Kolovška leta 1389 stopila v velesovski
samostan in dve leti kasneje postala opatinja, je vsa
kolovška posest prišla v roke gospodom s Hmeljnika,
kjer so tedaj gospodarili gospodje Turjaški in so bi

Vztrajam, ker si brez plesa ne predstavljam življenja.

Življenjski moto: vztrajaj, če si nečesa resnično želiš.

Eva Kostanjšek

Pohvalim se lahko z marsikaterim dosežkom. Leta
2007 sem prejela zlato plaketo za najboljšo točko na
mednarodnem festivalu Just Dance, leta 2013 sem bi
la osma na svetovnem prvenstvu, z državnih prven
stev se lahko pohvalim z rednim poseganjem po prvih
treh mestih.
Moji cilji so, da bi se decembra na svetovnem prven
stvu na Poljskem uvrstila v finale, da bi bila v letoš
njem skupnem seštevku med prvimi tremi in seveda
tudi na državnem prvenstvu posegla po kolajni.

Vrtni del danes

Dvorec
li v sorodu s Kolovškimi. Valvasorjevo poročilo priča
tudi o tem, da je bil stari kolovški grad že pred letom
1444 v razvalinah; kasneje ga je obnovila ravno rodbi
na Turjak s Hmeljnika.
Rodbina Hohenwart je imela velika posestva v Beli
krajini. Andrej Hohenwart je leta 1467 postal deželni
glavar na Kranjskem, zato se je moral preseliti v Ljub 17
ljano. Nekako v tem času naj bi Hohenwart z gospodi
s Hmeljnika posest v Beli krajini zamenjal za grad Ko
lovec. Tako naj bi torej na Kolovec prišli Hohenwarti;
leta 1497 je grad prevzel Andrej in si ga delil s starej
šim bratom Štefanom. Po Štefanovem prevzemu gra
du Koprivnik je Andrej v celoti prevzel grad Kolovec,
ki je do tedaj razdal že precej bogastva za dobrodelne
ustanove. Po vseh njegovih podvigih je zadnja sled za
Andrejem vidna leta 1495, ko je sodeloval pri ustano
vitvi frančiškanskega reda v Kamniku. Za njim je vse
premoženje prešlo v roke njegovega brata Štefana, ki
je imel tri sinove: Ludvika, Jurija in Hermana. Ludvik
je leta 1530 postal lastnik Kolovca, ki ga je kasne
je prevzel njegov sin Abel. Leta 1560 je grad pogorel
in Hohenwarti so ga opustili, saj so se preselili v novi
dvorec v dolini.
O razvalinah starega gradu je zanimivo Valvasorjevo
poročilo. Stari opuščeni grad je bil po njegovem mne
nju nekoč odlična trdnjava. V svojih zapisih omenja tri
okrogle stolpe, strelne line, močan trdnjavski zid ter
kovinsko vezavo velikih kamnitih blokov v tem zidu.
Menil je celo, da je bila to rimska trdnjava. Kmetje so
mu pripovedovali o stvareh, ki so jih slišali že od svo
jih prednikov, da so Kolovški grad nekoč napadli Tur
ki. Ker se niso mogli prebiti skozi obzidje, so na hrib
vlekli top, da bi ga razstrelili. Zaradi hude strmine se
jim to ni posrečilo. Trdnjavo je varoval tudi obrambni
jarek. V Valvasorjevem času (1641–1693) so v trdnja
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Stari kataster Rov
vi našli kovinske predmete, velike in majhne krogle, ki
še niso zarjavele. Prvotni romanski grad sta sestavlja
18 la obrambni stolp in palacij (bivalni del srednjeveške
ga gradu), sezidan iz velikih kamnitih blokov; v gotski
dobi so na drugi strani širokega notranjega jarka po
zidali nova poslopja, vse skupaj pa obdali z močnim
obzidjem in obrambnimi stolpi. Starejše in novejše
grajsko jedro je ločeval širok in globok notranji jarek.
Valvasor je zapisal, da so v kasnejših časih, ko so se ko
lovški gospodje že izselili, okoliški kmetje v stiskah v
času turških upadov večkrat zatekli v opuščeni grad. V
gradu ni bilo vodnega vira, a voda je bila po ceveh na
peljana v grad iz precej oddaljenega zajetja. Valvasor
še dodaja, da so včasih ljudje ob polnoči v grajskem
stolpu videli nekakšne lučke.
SPODNJI KOLOVŠKI GRAD

V ravnini pod ruševinami starega gradu so baroni
okoli leta 1530 nekdanjo pristavo prezidali v dvorec
Kolovec. Zgradil naj bi ga Abelov sin Andrej Hohen
wart po vrnitvi iz Tübingena, kjer je leta 1575 študiral
in sprejel luteranstvo. Inventarni zapisnik Andrejeve
ga brata Kozma kaže, kako bogati so bili takrat Kolov
ški gospodje. Seznam starih listin je obsegal 17 strani,
zlatnine eno stran, srebrnine tri strani, gotovine dve
in orožja štiri strani. Na tem seznamu, ki je dolg kar
74 strani, so posebej zapisani moška obleka, prešita
odeja, preproga, posteljnina, perilo, kositrna posoda,
medeninasta in bakrena posoda, posoda iz kositra,
vino, prekajeno meso, slanina, usnje, kože, gospodar

Zgornji in spodnji grad
sko orožje, žito ter živina. Za Andrejem sta posestvo
in dvorec prešla v roke njegovega sina Lenarta. Ta je
kasneje graščino izročil najmlajšemu sinu Krištofu, ki
je imel s svojo ženo Ano Marjeto (rojeno Paradeiser)
šest sinov. V juliju leta 1679 je moral Jurij Žiga, ko je
od svojega očeta Krištofa prevzel gospodarstvo na Ko
lovcu, grad na novo pozidati in obnoviti, saj je tudi ta
grad pogorel, ogenj pa ga je povsem uničil. Obnovili
in prezidali so ga v lepo dvonadstropno baročno stav
bo z grajskim parkom in vrtnim paviljonom. Skozi leta
so se rodovi sinov menjavali in v zapisih družinskih
dreves je mogoče zaslediti številne družine z veliko
otrok. Med pomembnejšimi in bolj zanimivimi gospo
darji je – vsaj glede na svojo zahtevo, ki jo je zapisal
v oporoki – Jurij Jakob Hohenwart, ki je bil rojen 22.
aprila 1724 v Ravnah. Leta 1768 se je poročil z Marijo
Frančiško Heriko, rojeno Hohenwart, s katero sta ime
la 14 otrok. Zanimiva je predvsem njegova izjava, da
želi zaradi svoje visoke starosti posestvo iztočiti svo
jemu sinu Francu Jožefu, a z zahtevo, da posestva ne bi
zadolžil ali na kakršenkoli način odprodal. Če bi se sin
že odločil za prodajo dvorca, mora posestvo ponuditi
v nakup sorodnikom za najmanj dva tisoč florintov ce
neje, kot bi mu ponudil katerikoli drug kupec. Jurij Ja
kob si je namreč želel, da Kolovec ne bi bil prodan, saj
ga je imela rodbina Hohenwart v lasti že skoraj 400
let. Franc Jožef, grof Hohenwart, komornik, lastnik več
posesti v Iliriji in gubernijski svetnik, se je svojemu
očetu zahvalil za izročitev posestva ter izjavil, da bo
sprejel njegove zahteve. 1. januarja 1829 je Kolovec
podaril svojemu bratu Andreju Konradu, ki se je kot
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najmlajši otrok rodil leta 1794. Andrej se je leta 1821
poročil s Korošico Terezijo Dahauer ter postal dvorni
svetnik pri deželni vladi. Leta 1861 se je preselil na
Dunaj, zato je grad in posestvo na Kolovcu 26. maja
1855 za 55 tisoč goldinarjev prodal Janezu Nepomu
ku Mühleisenu iz Ljubljane. A posest ni dolgo ostala v
rokah rodbine Mühleisen, saj je 18. avgusta 1870 za
57 tisoč goldinarjev dvorec prešel v rodbino Stare iz
Mengša, ki je bila nato v njihovi lasti vse do druge sve
tovne vojne.
Med okupacijo so posest najprej vzeli Nemci. 30. apri
la 1943 so partizani iz Kamniškega bataljona dvorec
požgali, da se v njem ne bi zopet ugnezdila nemška
posadka. Po vojni so ruševine odstranili in nova oblast
je posest nacionalizirala. V 50. letih prejšnjega stole
tja so iz grajskega parka odvažali eksotična drevesa
na Brione. Kasneje o dvorcu pričajo le zapuščeni vrt
ni paviljon, del obzidja, ostanki nekdanjega grajskega
parka in propadajoča gospodarska poslopja, temelje
grajske stavbe pa je prerasla ruša. Poleg dvorca so vsi
lastniki v rokah posedovali velik del kolovških gozdov,
kar je kasneje izjemno pripomoglo Staretom, saj so ti
potrebovali les za svojo lesno industrijo. Dosledno so
zatirali listavce, saj so jih imeli za plevel, pogozdovali
pa so s smreko, ki so jo gojili v lastni drevesnici v Men
gšu. Leta 1930 so prenehali z iztrebljanjem bukve, saj
so ugotovili, da s tem gozdu le škodujejo. V tem letu je
s službovanjem nastopil gozdar Konrad Volmajer, ki je
skrbel za kolovške gozdove. Ob nemški okupaciji dvor
ca leta 1941 so tudi gozdovi prešli pod začasno upra
vo ministrstva LRS za gospodarstvo. Tudi tokrat so za
oskrbnika imenovali Konrada Volmajerja. V letu 1949
so kot splošno ljudsko premoženje ti gozdovi prešli v
upravljanje in gospodarjenje pod Gozdno gospodar
stvo Ljubljana, Konrad Volmajer pa je bil postavljen za
upravitelja Gozdne uprave Kamnik. Kolovške gozdove
so po osamosvojitvi Slovenije, reorganizaciji gozdar
ske službe, spremembi družbenega reda, predvsem
pa denacionalizaciji premoženja končno vrnili Stare
tom, zadnjim lastnikom premoženja pred drugo sve
tovno vojno. Odločba o denacionalizaciji vrnitve pre
moženja je bila izdana v začetku avgusta 1993.
DVOREC PO 1945

Po letu 1945 so se okoliški prebivalci zatekli k pogo
relemu dvorcu po gradbeni material za njihova nova
poslopja, gradnjo hiš, zato kasneje ni vidnih osta
lin kamnov, ki bi bolj jasno pričali o obstoju dvorca.
Grajski dvorec kasneje ni doživel prenove, vendar

Dvorec po letu 1945
je ugledal žarek luči, ko se je skozi njegovo dvorišče
speljala cesta za poselitev zgornjega Kolovca. Tako je
potekala mimo vhodnega dvorišča pot, ki je bila ena 19
izmed prometnih povezav za vaščane, popotnike in
okoliške prebivalce na kamniško stran. Po letu 1990
so posest nacionalizirali in vrnili zadnjim lastnikom,
rodbini Stare. Rodbina ima veliko lepih spominov na
posest, stare črno-bele slike, ohranjen molitvenik Ger
lachstein iz leta MDCCL (1750) ter stari kataster Rov v
nemščini, kjer je zapisan ves protokol tedanjega časa.
Zanimivo je tudi njihovo prijateljevanje z eno bolj zna
nih slovenskih slikark Ivano Kobilico, ki se je večkrat
s kolesom zapeljala na Kolovec, da bi poslikala prele
po pokrajino, rodbini Stare pa velikokrat polepšala
prečudovit dvorec s svojimi slikarijami, ki so še danes
ohranjene.
Okoli leta 1995 je bil dvorec v lasti šestih dedičev, pro
ti koncu 90. let prejšnjega stoletja pa ga ima v trajni
lasti družina Verlič, ki se je kar nekaj časa zanimala za
nakup zemljišča. Med potekom nove gradnje so novi
lastniki ves čas sodelovali s spomeniškim varstvom iz
Kranja, ki je vsa leta gradnje redno preverjal, da se no
vo nastali objekt gradi v duhu s časom in pogoji, ki so
bili določeni pred gradnjo. Pogoji urbanističnega ura
da so bili zelo strogi, saj je zunanji kompleksni pro
stor zaščiten kot spomenik nacionalne vrednosti. Kot
je sama arhitektka zapisala, z investitorjem nista stre
mela k nepotrebnim posegom in arhitekturnim razka
zovanjem, ampak je prenova temeljila na ohranjanju
zgodovinske zapuščine, prevzetih originalnih tlori
snih zarisov in oživljenju prvotne zunanje ureditve.
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Slovenska kulinarična dediščina

Ob izgradnji novonastalega kompleksa je bilo treba
prestaviti 60-letno traso lokalne ceste, ki je potekala
skozi vhodno dvorišče. Zunanja ureditev ohranja raz
nolikost obstoječih mikroambientov, vse vplive zgo
dovinskih elementov ter originalno zasnovo. V celoti
so ohranjena vsa drevesa v vrtnem delu, na severni
strani obnovljen kamniti zid, dva vrtna paviljona, ka
pelica ter amfiteater.

ZNAČILNE JEDI SLOVENSKIH POKRAJIN
Ljudska ali domača jed je pojem za starejšo jed, ki se
je v svoji izvirnosti najdlje ohranila pri podeželskem
prebivalstvu. Slovenija je, kar se njene domače ku
hinje tiče, prava Evropa v malem, kjer se mešajo tri
velike evropske kulture – alpska, panonska in sredo
zemska.

BOLNICA TRIGLAV – LUKOVA BOLNICA

Na drugi strani ostalin starega gradu Kolovec in v go
sto poraščenem delu gozda nad starim dvorcem Kolo
vec se je v partizanskih časih na tem območju odvijala
organizacija z imenom bolnica Triglav – Lukova bolni
ca, ki je pomagala lažje in huje ranjenim partizanom.
V letošnjem žledolomu je bila bolnica močno poško
dovana, zato smo se odločili za njeno obnovo. Sanacijo
popravila je finančno podpiral in prevzel Janez Stele
ml., saj bolnica leži na njegovem zemljišču gozda. Po
končanih delih je v nedeljo, 11. maja, sledila proslava.
20 Zbrali smo se na parkirišču »pri Klanfi« pri Stanetu
Ukmarju na Kolovcu in se v strnjeni koloni udeležili
vodenega pohoda do bolnice. Sledil je ogled notranjo
sti, pri spomeniku poleg bolnice pa smo lahko prislu
hnili otvoritvenemu pozdravu Marije Majhenič, pred
sednice Združenja borcev za vrednote NOB občine
Domžale. Pohoda se je udeležilo 107 ljudi, med njimi
so bili tudi gorenjski partizani. Po končanem prvem
delu slovesnosti pri bolnici je sledil še drugi del, ki se
je odvil na zbornem mestu. Točno opoldne je zadonel
glas iz grl moškega pevskega zbora iz Radomelj, nato
pa so sledili še slovesni govori župana občine Domža

Bolnica Triglav

VEČ KOT STO VRST ŠTRUKLJEV

Bolnica Triglav v času žledoloma
le Tonija Dragarja, predsednice Združenja borcev za
vrednote NOB občine Domžale Marije Majhenič, Jane
za Steleta ml. in Petra Jermana, zastopnika krajevne
organizacije zveze borcev Radomlje. Pri organizaci
ji dogodka in pogostitvi so pomagali: Krajevna zveza
borcev Radomlje, Janez Stele ml., Stane Ukmar, občina
Domžale in Janez Stele st., za varnost so poskrbeli ga
silci PGD Rova.

Večji del podatkov je povzet po zapisih knjige Ob bre
govih Bistrice (S. Stražar) in Gradovi, graščine in dvor
ci na Slovenskem (I. Jakič). Starejše slikovno gradivo
je iz knjige Topografija sodobne Vojvodine Kranjske
(J. V. Valvasor). Najnovejši podatki so pridobljeni po
ustnem izročilu z najrazličnejšimi sogovorniki.

Mateja Stele

Med močnatimi jedmi so najbolj značilni štruklji. Poz
namo več kot sto vrst. So kuhani in pečeni, razlikujejo
pa se predvsem po nadevu in obliki. Najbolj znani so
gorenjski kuhani ajdovi štruklji, štruklji s skuto ali češ
pljevim oz. borovničevim nadevom, kobariški orehovi
štruklji, kraški sirovi štruklji, štajerski zeljni štruklji
in koroški ajdovi žlinkrofi. Prav posebej znani so še
idrijski žlinkrofi z dobro omako – bakalco. Štruklji so
tudi značilna dolenjska močnata jed, kuhani in pečeni
s sladkimi ali mesnimi nadevi. Etnologi štruklje radi
proglašajo za eno izmed 10 največjih slovenskih zna
menitosti. Prvi recept za naše štruklje je bil zapisan
že leta 1589, ko jih je kuhar na nadvojvodskem dvoru
v Gradcu kuhal in popisal kot slovenske pehtranove
štruklje. Slovenci pa so jih gotovo poznali kot boljšo
praznično jed že pred tem. O tem priča star sloven
ski pregovor: »Repa, korenje – slabo življenje, štruklji,
meso – to bi bilo.« Pisatelj Janez Trdina je zapisal, da
imajo na Dolenjskem štruklje za najboljšo jed, zlasti
za likofe morajo priti na mizo. V tej pokrajini so štru
klji prava obredna jed, postali so značilna kulinarična
posebnost Dolenjske. Največkrat so tu kuhani, čeprav
poznajo tudi pečene, polnjene s prepraženimi drob
tinami in jajci ter smetano ali sirom. Dobri so tudi iz
prekajene slanine, smetane in rumenjakov. Dolenjci
poznajo še orehove, krvavične, krompirjeve, ocvirko
ve, kruhove in še kakšnih 20 drugih vrst štrukljev. Ko
rošci imajo za štruklje kar več imen – previtiči, povi
tjaki, krapi in nudelni. V tej pokrajini ima vsaka dolina
svoje štruklje in svoje posebno ime zanje. Večkrat so
tu štruklji polnjeni s suhimi hruškami in sploh s su
him sadjem. Štajerci poznajo predvsem pečene štru
klje, največkrat iz ajdove moke.
DOLENJSKA: tradicionalna domača kuhinja se je tu
ohranila z mnogimi značilnimi jedmi vse v današnji
čas. To je zares kuhinja malih regij, kot so npr. Krško

polje, Mirenska dolina, Suha krajina z dolino gornje
Krke, Dobrepoljska, Velikolaška, Ribniška dolina. Če
bi morali izbrati značilno dolenjsko jed, bi se zagoto
vo morali odločiti za štruklje, ki so priljubljeni po vsej
tej deželi, ob vseh praznikih, predvsem so bili obvezni
za vaška žegnanja in žetev. Znani so dolenjski štruklji,
polnjeni s prepraženimi kruhovimi drobtinami, jajci
in smetano, kuhani v slanem kropu. Nam manj znani
pa so dolenjski fižolovi štruklji.
FIŽOLOVI ŠTRUKLJI
Vlečeno testo:
--50 dag moke
--1 jajce
--1 žlica olja
--1 žlica limoninega soka
--sol

Notranjska – sirovi štruklji

Nadev:
--30 dag kuhanega fižola
--2 jajci
--2 dl kisle smetane
--peteršilj, sol, poper

Vse sestavine tako dolgo, da testo postane voljno in
prožno. Testo nato razdelimo na tri hlebčke, jih po vr
hu namažemo z oljem in pustimo na pomokani deski
pokrite počivati pol ure. Nato jih razvaljamo, namaže
mo z oljem in testo tanko razvlečemo. Porežemo de
bele robove, namažemo z nadevom in s pomočjo prta
tesno zvijemo. Štruklje spečemo. Pečene oblijemo z
gosto smetano in jih razrežemo na kose.
Nadev pripravimo tako, da fižol pretlačimo, mu doda
mo smetano, jajca, peteršilj, sol, poper, lahko ga zgo
stimo še z drobtinami.

GORENJSKA: Valvasor je sicer pisal, da je hrana Go
renjcev pičla in slaba in da prav redko užijejo kos me
sa, da jim je najboljša hrana le fižol. Takšna je bila vsa
kodnevna hrana. Praznična hrana – ob pomembnih
življenjskih dogodkih – pa je bila boljša in včasih prav
imenitna. Med to spadajo tudi kuhani in pečeni štru
klji. Bili so ajdovi s skuto, s češpljevim, mesnim, ocvir
kovim ali borovničevim nadevom. Znameniti so bili
poparjeni orehovi štruklji in tudi štruklji na sopari.
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ŠTRUKLJI NA SOPARI
Kvašeno testo:
-- 1 kg bele moke
-- ½ l mleka
-- 5 dag kvasa
-- 2 žlici sladkorja
-- 3 žlice žganja
-- 3 žlice olja
-- 1 jajce
Nadev:
-- 50 dag skute
-- 2 dl kisle smetane
-- 15 dag sladkorja
-- 1 jajce
-- 2 šopka sesekljanega pehtrana
-- 5 dag drobtin
Za premaz:
-- 4 žlice medu, voda

Zamesimo kvašeno testo kot za potico, ki naj enkrat
vzhaja. Nato ga razvaljamo in namažemo z nadevom,
22 ki ga pripravimo tako, da zmešamo vse sestavine. Na
to testo zvijemo v štrukelj, ga narežemo na klobase,
položimo v lonec na prt, pod njega pa položimo lesen
podstavek in štruklje na sopari kuhamo od 30 do 35
minut. Ko so kuhani, jih razrežemo in postrežemo z
medeno vodo (vodo segrejemo in v njej raztopimo
med).
ŠTAJERSKA: nekaj območij Štajerske pripada panon
skemu kulinaričnemu krogu, del pa alpskemu, zato
ima vsaka od štajerskih kulinaričnih pokrajin svoje
posebnosti v hrani. Kmetje so v tem delu Slovenije v
svoji prehrani in prehranjevalnih navadah ohranili še
kar precej domačih jedi. Tudi Štajerska pozna kuha
ne in pečene štruklje, dolgo so že znani pehtranovi.
Ob teh pripravljajo tudi sirove, orehove in makove. Na
Pohorju so bili štruklji tudi obvezna jed na ženitovanj
skih pojedinah.
PRIMORSKA: Primorci kuhajo štruklje za vse večje
praznike, svoje godove in pojedine ob končanih težjih
kmečkih opravilih. Najbolj cenijo orehove in sirove
štruklje. Posebej znani so kobariški kuhani štruklji.
Toda vsaka vas v okolici Kobarida jih skuha malo po
svoje.

DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA
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

Kobariški štruklji
KOBARIŠKI ŠTRUKLJI
-- 1 kg bele moke
-- slan krop, malo olja
Nadev:
-- 25 dag orehov
-- 25 dag rozin
-- 25 dag drobtin
-- 10 dag sladkorja
-- 1 dl sladke smetane
-- cimet, nageljnove žbice,
-- limonina lupinica, maslo za zabelo

Moko poparimo s slanim kropom, dodamo malo olja
in zamesimo testo. Pustimo, da se ohladi, oblikujemo
svaljek in ga razrežemo na enake koščke, ki jih z dla
njo sploščimo. Nanje damo svaljek nadeva, testo spoji
mo, v sredini pritisnemo nanj s prstom. Skuhamo jih v
rahlo osoljenem kropu. Ko se dvignejo, jih postrežemo
s prelivom iz na maslu prepraženih drobtin in posi
pamo s kristalnim sladkorjem, ki smo mu primešali
malo cimeta.
Nadev: zmešamo mlete orehe, rozine, drobtine, slad
kor, začimbe in stepeno sladko smetano. Iz tega obli
kujemo majhne svaljke, ki jih zavijemo v štrukelj.

Štruklji so lahko postna jed ali pa tudi imenitna glavna
jed, prav tako so lahko dober dodatek k juham. Nava
dno jih imenujemo po njihovih nadevih: pehtranovi,
orehovi, sirovi, drobnjakovi … Primorci jih v zadnjem
času pripravljajo celo s tartufi, škampi, jastogom in
raznimi školjkami, pa tudi z mandeljni, pinjolami in
figami. V sodobni kuhinji se vse bolj uveljavljajo naj
različnejši zelenjavni štruklji: špinačni, porovi, bučni,
radičevi …
Dober tek!

Zbrala in napisala Petra Herga

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 drobno.«
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

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 23
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

