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SILVESTROVANJE
PONOVNO V KAVERNAH

Vabimo vas, da

NoVo LETo 201ó
priČ akate v dobri druŽ bj sovaš č anov

v prenovl.ienlh kavernah.

PR| Č ETEK sI  LVEsTRoVANJA

sI  LVESTRSKA KM EČ KA VEČ ERJA (KLoBASA + ZE| .)E)

ZABAVNI  PROGRAM;
PLES GLASBA ZAVSE OKUSE,

ZABAVNE TOCKE
PRESENECENJA

SKOKV NOVO LETO S SAN4PANJCEI '1 V ROKI

MEDSEBOJNO OBDAROVANJE Z ZREBOM DARIL

(vsak ude| eŽ enec prinese darilo v vrednosti 5 eur)

PR| sPEVEK PoLNoLETNEGA UDELEŽ ENcA 5 EUR

OB 2'1 :00

OB 22:00

CEL VECER

OB 24:00

PO POLNOCI

VABLJENISTABI IN MLAOI
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oGLAR _ glasilo Kulturnega druš tva Zavratec
Leto 2015, š tevilka 27

I zdaja Kulturno druš tvo Zayratec

Predsednik druš Na Gaš per Rejc

Uredil Gaš per Rejc

Naklada: 150 izvodov
Glasilo je na voljo brezplač no,



UVODNIK

O TI  LJUBI  SLOVENSKI  IEZIK
.,!At':ě { *  fi{ J'} ř.l] 1x

lovenci se oč itno ne moremo pohvalit i, da smo kakš ni

vneti narodnjaki, vedno smo pripravljeni na uslugo tuj-

cu, posebno š e kar se t ič e slovenskegajezlka, se na vso

moč  trudimo, da bi mu kaj povedali v njegovem' tujem jeziku.

Tudi vč asih menda ni bilo nič  drugač e' Zgodovinar Dr. | osip

Gruden je v svoji knjigi Zgodovina slovenskega naroda zapi-

sal, da so za č asa avstro-ogrske monarhije po več jih slovenskih

mestih govorili poveč ini v nemš kem jeziku in da je bilo pode-

ž elje tisto, ki je ohranjalo slovenski jezik, č eprav v nareč jih. V

č asu okupacij naš e dež ele se je vsaj š olani sloj Slovencev boril

za ohranjanje slovenskega jezika, tako v č asu Avstro-ogrske,

kot pozneje primorski del pod italijansko zasedbo. Spomnimo

se duhovnikov in uč iteljev, ki so bili preganjani prav zaradl

narodne in iezikovne zavesti.

Naš  pesnik France Preš eren je bil v č asu ponemč evanja

velik borec za ohranitev slovenskega jezika. Takratno je-

zikovno stanje slovenskega jezika je upodobil v svoji pesmi
..orglar']  kjer brani slovenski jezik pred nemš kim, a v pesmi

pove, da se nekateri 
..ptič i'' 

rade volje nauč ijo drugega petja, le

trmasti slavec vedno 
..svojo goni'' in se ne da poduč iti.

Kaj bi rekel Preš eren' č e bi priš el nazaj v naš o samostojno

Slovenijo, ki se ponaš a z njegovo 
* Zdravicci,kot svojo himno.

Zda1 nas na domač ih tleh nihč e ne sili govoriti v tujih jezikih'

pa vendar se vsak dan sreč ujemo s pravo poplavo tujk' č eprav

imamo za več ino teh tudi lepe slovenske izraze.Y to poplavo

so padla vsa javna obč ila od č asopisov do RTV hiš , ko vč asih

ob posluš anju ne veš , ali si na tako nizki stopnji izobrazbe, a| t

je predvajana pogovorna vsebina tako uč ena, da je neredko

ne razumeš ' ker je med besedami vstaÚenih toliko tujk. Ttrdi

uradni spisi niso nič  boljš i. Slovensko podjetje ni podjetje' č e

nima naslova v angleš kem jeziku. Ali res nekdo izgleda tako

uč en, č e polovico komentarja napolni s tujkami? Ko predvaja-

jo intervju s kakš ne osnovne 
..slovenske š ole] 'mnogokrat naj-

demo med izrazi uč encev krilatico v angleš č ini 
..ful 

de best'' ali

bilo je zelo 
.kuť l Ali se na ta nač in uč itelj i slovenš č ine pohva-

lijo' kako so nauč ili svoje uč ence slovenskega jezika? Ali se res

zavemo vrednosti svojega jezika š ele takrat, ko ga zač ne tujec

namerno teptati?

S š irjenjem Evrope je postal angleš ki jezik nekako glav-

ni jezik za sploš no uradno sporazumevanje š irom Evrope.

Angleš č ino vsiljuje tudi podroČ je rač unalniš tva' Č e upoš teva-

mo ta dva dejavnika, š e ne pomeni, da ne bi lahko uporabljali

č im več  slovenš č ine tam' kjer je lahko. Kakor je dolgoletna

avstrijska zasedba pustila svoj peč at s svojimi popač enimi

nemš kimi besedami v slovenskem nareč nem jeziku, bo najbrŽ

tudi sedanja uporaba tujk naredila š kodo, zato se ne sramujmo

materinš č ine' č eprav bi ob pogovorih morda zdeli malo manj

uč eni, bili pa bi Slovenci s svojim jezikom, kot se spodobi.

2

France Preš eren

ORGLAR

Popusti posvetno rabo

orglarč ek in gre lpuš č avo'

tam prepevat boŽ jo slavo'

svoje citre vzame s sabo.

Pesmi svoje med stoglasne

v gojzdu zliva tič kov kore'

od prihoda zlatezore,

dokler sonca luč  ne ugasne.

Al veselje v srcu vtoni

sč asam mu za pet]e slavcov,

in vseh gojzda prebivavcov,

ker vsak svojo vedno goni.

On ob drugi si pomladi

zbere t ič e mladokljune,
jim prebira svoje strune

in j ih raznih pesmi vadi.

Kosa trdokljunsko dete,

od preljubga Avguš tina,

velkoglavega kalina

nauč i pet pesmi svete'

Zmeram svojo goni slavč ek,

zmeram od ljubezni bije

srcu sladke melodije,

toŽ i ga Bogu puš č avč ek:

"Lej, kalin debeloglavec,

trdokljunast kos je svoje

pesmi pustil, lepš i poje'

poduč it ne da se slavec!''

Al Bog slavca ni posvaril,

le posvaril je puš č avca:

"Pusti peti mojga slavca,

kakor sem mu grlo ustvaril.

Pel je v suŽ nosti ž elezni

} eremij Ž alost globoko;

pesem svojo je visoko

Salomon pel od ljubeznr.

Komur pevski duh sem vdihnil,

ž  njim sem dal mu pesmi svoje;

drugih ne, le te naj Poje'

dokler de bo v grobu vtihnill'

Oglar, december 2015
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KAI  SMO NAREDILI
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v
l^ e se ozrem na | eto, ki se izteka, lahko reč em' da smo

I  v okviru dejavnosti krajevne skupnosti naredili po

\ Jeni strani kar precej, po drugi pa malo. Nič esar

takš nega nismo napravili, kar bi bilo vidno Ž e od daleč  ali,

kar bi zelo resno lplivalo na vsakdanje Ž ivljenje. Dosegli pa

smo kar precej manjš ih stvari' ki morda niso tako ví dne, so

pa (vsaj po mnenju sveta KS, ki se s tem ukvarja) vendarle

dovolj pomembne. Majhne izboljš ave pa so' konec koncer.

praviloma boljš e od velikih skokov.

Boljš e informiranje
Ker so krajani v anketi, opravljeni pred nekaj leti, kot

glavni oč itek svetu KS í zrazí I í  mnenje' da so premalo infor-

mirani, Ž e ves č as skuš amo to stanje izboljš ati. Verjamemo,

da je velik korak v tej smeri spletna stran KS Zavratec z naj-

novejš imi informacijami' ki se t ič ejo vseh krajanov in ce-

lotne krajevne skupnosti, obvestili o pomembnih dogodkih

in spremembah ter poroč ilih o dejavnosti krajevne skup-

nosti. Na spletno stran smo vgradili tudi forum za krajane,

na katerem lahko kaj ponujajo ali kaj objavijo, kaj iš č ejo in

podobno. Na spletni strani se lahko tudi povež etez nami ter

nam poš ljete r,praš anja ali mnenja.

Spletna stran je dosegljiva na nasloru http: / /mcidrija.

sllzavratecl . Veseli bomo tudi vaš ih mnenj o sami spletni

strani in morebitnih predlogov za njeno izboljš anje.

Ceste in druge komunalne zadeve

S cesto samo se za sedaj š e ni zgodilo nič  novega, smo

pa na ž eljo krajanov dali postaviti tabli' ki na vhodih v kra-

jevno skupnost prepovedujeta promet tovornjakov s priko-

lico, s tem da je prevoz dovoljen do Zavratca - torej je pre-

povedano le preč kanje celotne krajevne skupnosti, s č imer

je bilo največ  teŽ av. Nova je tudi tabla na Kvarč elu, ki opo-

zarjana križ iš č e s stransko cesto, na katerega so nepozorni

nekateri vozniki, k kraja ne poznajo.

Pripravljene so tudi usmerjevalne table z navedenimi

nekaterimi krajevnimi znamenitostmi. Postavljene naj bi

bile v kratkem.

Uredili smo nov ekološ ki otok na mostu. obč ina nam

doslej ni odobrila postavitve ograjic okoli ekološ kih otokov

in nadstreš kov nad njimi, ker naj bi š e iskali dokonč no reš i-

tev za skupno obč insko polit iko do loč evanja odpadkov. Č e

te reš itve ne bomo videli v doglednem č asu, bomo vzÍ rajalí

pri ograjicah in nadstreš kih, da smetnjaki ne bodo preveč

vidni in da bodo bolie zaš č iteni.

Nov znak.,na log,,. Foto: Gaš per Rejc
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Domač a stran spletne strani. Vir:  Internet

Oglar, december 20T 5
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Dobili smo tudi betonske podstavke za vse preostale

smetnjake, ki j ih bomo v kratkem namestili na ustrezna

mesta.

Postopno se ureja tudi prostor Pri koritu. Prav pred ne-

davnim je bila na vrhu š karpe zasajena varnostna Ž iva meja.

Naslednji koraki - mize, klopi, okrasne rastline in samo

korito s tekoč o vodo bodo narejeni č im prej' predvidoma

naslednje leto.

Prazniki in praznovanj a

Krajevna skupnost je izpeljala poč astitev dneva sv.

Mik]avž a z ustrezno prireditvijo ter obdarovanjem otrok in

starejš ih krajanov.

Za konec leta pa organiziramo silvestrovanje, in sicer v

> tradicionalnih<  prostorih Kavern, Za jedač o, pijač o in za-

bavo bo poskrbljeno. Podrobnosti si lahko preberete na pla-

katu na oglasni deski in na spletni strani. Vljudno vabljeni!

Srednje ali dolgoroč no

Najpomembnejš e lpraš anje, s katerim smo se letos

ukvarjali, je verjetno postavitev mrliš ke vež ] 'ce za naš o kra-

jevno skupnost. Krajani si Ž e dolgo ž elijo mrliš ko vež ico,

premaknilo pa se je š ele letos, ker jo je obč ina po zakonu

dolž na zagotoviti do leta 2U3, Sprva smo nač rtovali gra-

ditev samostojnega objekta, ker pa ni kazalo, da bi to v

konč nem č asu lahko dosegli, smo obč ini predlagali, da v te

namene uredi enega od prostorov v stavbi Ž upniš č a. Hkrati

smo obč ini tudi predlagali, da ob dogovoru s cerkvijo uredi

š e druge prostore v Ž upniš č u za potrebe krajevne skupnosti.

Glede tega vpraš anja smo se pogovarjali tudi na zboru

krajanov, na katerem je več ina prisotnih podprla ta predlog.

Popolnega soglasja med krajani sicer ni, vendar boljš ega

predloga ni bilo.

Dolgoroč nejš a problematika' s katero smo se š e naprej

ukvarjali, je lpraš anje obstoja (in razvoja) naš e š ole. obč ini

smo predlagali, da zagotovi jutranje varstvo in popoldansko

podaljš ano bivanje, da bi več  starš ev imelo mož nosti svoje

otroke š olati v domač em okolju. Doslej obč ina na to š e ni

pristala, mi pa tudi š e ne mislimo odnehati.

Zadnje,kar velja omeniti, je pomoč  š portnemu druš tlrr

pri pridobivanju finanč nih sredstev. V ta namen smo na po-

govor povabili krajana iz Ledin, kjer Ž e lep č as zelo uspeš no

č rpajo sredstva, namenjena druš tvenim dejavnostim. Me-

nimo, da je druš tvena dejavnost v naš i krajevni skupnosti

zelo dobra in zelo pomembna, zato nikakor ne gre spregle-

dati nobene moŽ nosti, ki je na voljo.

Za konec naj vsem krajanom zaž e| im vesel bož ič  in

sreč no novo leto in _ SE VIDIMO V KÁVERNAH!

Ž upxIJSKI  PASToRALNI  SVET V LETU 2015
5ěs40 { Ut{

Y
fif upní jski pastoralni svet (Ž PS), Ž e v novi sestavi, se

, je v letu 2015 sestal na 4 rednih sejah. Za vsako sre-

I_) tanje dobiio č lani Ž PS vnaprej pripravljeno gradivo,

ki sluŽ i za-pogovor ob posameznih vpraš anjih. Na podla-

gi lastnih izkuš enj in izkuš enj drugih se spontano porajajo

ideje in predlogi zapoŽ lvltev vere v Ž upniji. ob lpraš anjih'

kot so npr. poznavanje temeljev naš e vere, izkuš nje s Svetim

pismom, osebna molitev, druž inska molitev in š e mnogo

drugih lpraš anj, se posamezniku in skupini zastavlja lpra-

š anje, kaj lahko č lan Ž PS stori' da se posamezniku približ a

Sveto pismo, da bo postala moja molitev del mojega vsak-

danjika.

V skupini je pogosto laž je odgovoriti na posamezna

lpraš anja' I zkuš nje posameznikov porajajo nove predloge

in ideje za izboljš anja kakovosti ž ivl1enja v ž upniji.

Kratek pregled nekaterih poglavitnih sklepov in pre-

dlogov.

>  I zvedli smo kratko anahzo praznovanja praznika sv

4

Urha in Angelske nedelje. Ugotovljeno je bilo' da sta

bila oba praznika dobro obiskana. Tudi vse spremljajo-

č e dejavnosti so bi1e dobro obiskane. Zato gre zahvala

posameznikom, ki so se angaž irali za organizacljo pra.

znika in postreŽ bo' da je vse potekalo brez zapletov, K

temu je pripomoglo tudi lepo vreme' ki je preko celega

dneva popestrilo praznovanje, predvsem pa omogoč i-

lo, da so vse aktivnosti potekale nemoteno.

I zvolili smo po dva č lana Ž upnijskega gospodarskega

sveta (Ž GS). Po dva č IanalzZavratca in po dva č | anaz

Medvedjega Brda.

Š kofija Koper je z odlokom odloč ila, da bo v Ž upnijah,

ki so v so-upravi enega duhovnika, birmovanje izme-

nič no enkrat v eni Ž upniji oz. drugič  v drugi ž upniji'

in sicer za vse birmance iz obeh ž upnij. To pomeni, da

lahko prič akujemo š kofov obisk v posamezni Ž upniji

vsake š tiri leta. Č lani Ž Ps so predlagali, da bi se ž upnije

Oglar, december 20T 5
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ob priliki birmovanja š e bolj poveza| e med seboj, ter

skupaj pripravile praznik sv. Birme oziroma obisk gos-

poda š kofa.

Tudi Ž upnija Zavratec je po svojih moč eh pomagala
pri financiranju š kofrjskega arhiva v Kopru. Na praznik
Vseh svetih je bilo darovanje pri obeh maš ah, kjer so

bi]a zbrana sredstva nameniena za kritie stroš kov š ko-

fijskega arhiva.

obč ina Idrija je ponudila mož nost, da bi odkupila
stavbo Ž upniš č avZavratcu. obč ina bi stavbo ustrezno
preuredila, in sicer tako, da bi bilo prit lič je stavbe na-

menjeno mrliš ki veŽ ici, prvo nadstropje ž upn1ji oziro-
ma ž upnijskim dejavnostim, kot so na primer verouč na
uč ilnica in drugi prostori, ki j ih ž upnija potrebuje. Ž PS
se je bil mnenja, da je treba glede prodaje ali oddaje

stavbe ž upniš č a polpraš ati za mnenje tudi ostale Ž u-

pljane.

ZMarI jinim praznikom, 8. decembra, se prič enja Sveto

leto bož jega usmiljenja uoblič je usmiljenja< . Na ta pra-

znik bo papeŽ  Franč iš ek z odprtjem svetih vrat odprl
izredno sveto leto bož jega usmiljenja. Sveto leto naj bi
na primeren nač in obelež ili tudi v naš i ž upniji.

>  Nekateri č lani Ž PS so se 14. 11. 2015 udelež ili Š kofii-
skega pastoralnega dne v Vipavi.

, Predlog, da bi bili krsti v ž upniji samo dvakrat na leto,

ni bil potrjen. Krsti bodo š e naprej tako kot doslej po-
tekali po dogovoru med ž upnikom in starš i krš č encev.

>  odstranitev določ enih dreves ob obzidju pokopališ č a
v Zavratcu, ki s svojo razseŽ nostjo onesnaž ujejo bliŽ nje

grobove.

>  Prenova verouč ne uč ilnice na Medvedjem Brdu.

Zakonec š e povabilo vsem ž upljanom. Vse vaš e ideje,
predlogi in spodbude, ki j ih imate in bi Ž eleli, da se stvari v
Ž upniji spremenijo, j ih posredujte duhovniku ali enemu od
č lanov ž upnijskega sveta, ki j ih bo na to posredoval na sku-
pnih sreč anjih. Ne samo pohvale, tudi vaš e graje in vaš e iz-
kazano nezadovoljstvo, bodo koristili reš evaniu problemov.

PRAZNOVANJE 30 -LETNICE
GASILSKEGA DRUŠ TVA V ZAVRATCU

řm;;vl* Ž  l.1$t{ OVř{

eliko je ž e druš tev na Slovenskem, ki imajo pred
30 š tevilko l pa vendar se tudi v 30. letih z dobro
organiziranim druš tvom in delavnimi liudmi, ki

so pripravljeni nekaj storit i za druž bo da narediti veliko.
V 30. letih delovanja organizacije se zamenjajo generacije
vodilnih in ostalih č lanov, nekateri celo prestopijo v vete-
ranske vrste. V takem obdobju se lahko postavi zgledno
urejeno gasilsko orodiš č e z dvorano in ostalimi potreb-
nimi prostori, zamenja več  dotrajanih vozil, nabavi novo
gasilsko vozilo in ostalo opremo za potrebe operativnih
posegov' usposobi lepo š tevilo gasilcev, za določ ene speci-
alnosti in č ine itd. Vse to se je v prostovoljnem gasilskem
druš tvu Zavratec skozi teh nekaj let tudi zgodilo, zato

smo s ponosom v juliju praznovali kratek, a produktiven
obstoj druš tva.

Praznovanje obletnice smo zač eli 4. julija s slavnostno
sejo. Povezovala jo je Darja Kogovš ek, vse navzoč e pa sta

pozdravila in nagovorila predsednik druš tva David Ko-
govš ek in predsednik gasilske zveze Idrlja Marko Vehar.

Sejo so s plesno toč ko popestrili uč enci PoŠ  Zavratec. Na

Oqlar. december 2015

sejí  smo podelili zahva| e sosednjim druš tvom in drugim
posameznikom, ki so bili zasluŽ ni za ustanovitev druš tva
ter priznanja za dolgoletno delo in plakete veteranov trem
ustanovnim č lanom druš tva.

Slavje smo nadaljevali 18. julija z gasilsko parado, ki
j i je sledila proslava in veselica z ansamblom Modrijani.
Prireditev je povezovala radijska moderatorka fana fenko.
Med gosti uradnega dela so bili predsednik in poveljnik se-

vernoprimorske regije Marjan Stres in Stanko Moč nik' ž u-
pan obč ine Idrija gospod Bojan Sever ter predsednik in po-
veljnik Gasilske zvezeldrija Marko Vehar in Boris Peternelj.

Parade s proslavo se je udeleŽ ilo veliko domač ih gasilcev in
gasilcev iz sosednjih druš tev, v veliko veselje pa nam je bilo
gostit i tudi naš e kolege iz prostovoljnih gasilskih druš tev
Studenec in Tremoš nice. Pri nas so bili na obisku od L6.7. _

19.7. Naj omenim, da so v vrstah gasilcev iz Studenca tudi
krajani Zavratca na Dolenjskem' med gasilci iz Tremoš nic
pa krajani Zavratcana Č eš kem, katere smo skupaj s Studen-
č ani obiskali maja letos. Za popestritev uradnega dela prire-
ditve je poskrbela Golaž  godba izLogatca. Tudi na proslavi
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Praporii Studenca, Tremoš nic in Zayratca. Foto: | ana Leskoyec Gasilska s PGD Studenec in SDH Tremoš nice Foto: Primož  Leskovec

smo podelili zahvale ustanovnim in zasluŽ nim č lanom ter

vsem, ki so pripomogli k razvoju druš tva, Gasilska zveza

Idrija pa je podelila prlznanja GZIdrí ja zasluŽ nim č lanom

in druš tl'u ob jubileju.

30. obletnico smo Proslavili
vzduš ju in upamo, da bo v tem

tudi nadaljnje jubileje.

V služ bi ljudstva, na pomoč !

ter zaključ ili v prijetnem

duhu druŠ tvo praznova| o

STROKOVNA EKSKURZIJA OPERATIVNIH

Č rexov PGD ZAVRATEC V BEL9 KRAJINS
r} fili\ t* ř i.ř$K* ť Í : {

ako kot vsako leto smo se tudi letos v zač etku de.

cembra z gasilci odpravili na strokovno ekskurzijo'

V soboto, 12. 12. kmalu po sedmi uri zjutraj smo se

z ekipo petnajstih gasilcev podali na pot proti Beli Krajini'

Poleg krajš ega postanka na Ljubljanskem Barju' smo se

za mď rce daljš i postanek z malico ustavili v vasi otok pri

Metliki. V tej vasi, t ik ob glavni cesti, sredi njiv stoji mo-

goč no letalo DC-3' v spomin na vojaš ko letališ č e med 2.

svetovno vojno. S tem in podobnimi letali so zaveznrkt

dostavljali humanitarno pomoč  in na varno prevaŽ ali otro-

ke' ž enske' starejš e ljudi in ranjene vojake. Naslednja posta-

ja je bila v centru Metlike in sicer Slovenski gasilski muzej

dr. Branka Bož ič a. Prí jaznavodič ka namje najprej predsta-

vila zgodovino gasilstva na Slovenskem, potem pa smo si

skupaj ogledali zanimivo zbirko gasilske opreme, najstarej-

š ih ohranjenih dokumentov itd. Po ogledu muzeja je sledil

malce manj strokovni del ekskurzije. Obiskali smo vinogra-

dniš ko kmetijo | ož efa Prusa - š tirikratnega vinarja leta, v

Krmač ini t ik ob Hrvaš ki meji. Kot se za ogled kleti spodobi,

smo bili delež ni degustacije vrhunskih vin' na mizi pa se-

veda ni manjkala niti Belokranjska pogač a, Z dobrim oku-

som na jeziku smo se s Krmač ine zapeljali do vasi Lokvica,

na kmeč ki turizem Matkovič . Na pragu domač ije sta nas

prič akala gospodar | anez s > ta kratko<  dobrodoš lico in go-

6

spodinja Duš ka' z ravr1o peč eno pogač o. Po obilnem kosilu

pa smo se za konec ustavili š e pri kolegih gasilcih v PGD

Suhor. Č lani druš tva so nam razkazali orodiš č e in na novo

urejeno zidanico v lasti druš tva, kjer smo bili spet deleŽ ni

domač ih dobrot, katere smo dobili š e za na pot.

Domov smo se vrnili v več ernih urah, ker pa se nam

1e zď el dan > prekratek<  smo se v domu poveselili š e pozno

v noč . Fotografije ekskurzije in tudi drugih dogodkov sko-

zí  celo leto si lahko ogledate na Facebook strani druš tva:

https:/ / sl-si.facebook.com/PGDZavratec

V imenu PGD Zavratec ž elim vsem krajanom lepe pra-

znike in sreč e v prihajajoč em letu!

Foto: Arhiy druš tva

Oglar, december 2015
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GASILSKA MLADINA V LETU 2015
J| '!] Í :  Lr5i{ .Ů ví {

eto 2015 se je za gasilsko mladino zač elo ž e ze| o zgo-

daj. Prvi sestanek mentorjev gasilske mladine je bil

15. januarja, kjer smo sestavili ekipe mentorjev za vse

tri kategorije in naredili nač rt dela zaleto20L5'
Prvo tekmovanje nas je č akalo 28. februarja y Zavrat-

cu, in sicer Kviz gasilske mladine. Mentorji smo bili poleg

uč enja mladine zadolŽ eni tudi za organizacijo. Y Zavratcu

se je za uvrstitev na regijsko tekmovanje potegovalo 29 ekip

iz celotne Idrijske obč ine. PGD Zavratec je zastopalo 6 ekip,

3 ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje. Na regijsko

tekmovanje í zkviza v Dobrovem so se udelež ile ekipa pi-

onirjev, ki so dosegle 1. mesto, ekipa mladincev, ki so bili
prav tako prvi ter ekipa pripravnikov, ki so bili drugi. Na

regijskem tekmovanju so se na 3. mesto povzpeli le priprav-

niki. Na drŽ avno tekmovanje pa se ž al ni uvrstila nobena

ekipa. A vseeno pohvale vsej gasilski mladini izZavratca,I< t

je pokazala, da veliko ve o gasilstvu!

Mladi gasilci so tudi letos domol prinesli kar nekaj odlič ij. Foto: | ure
Leskovec

30. maja smo se z osmimi ekipami odpravili na gasilski

orientacijski tek v Ledine. Ekipe so se odrezale odlič no in

tako domov prinesle pet pokalov. Tri ekipe so se uvrstile

na regijsko tekmovanje, ki ga je organí ziralo PGD Planina

Č epiez - GZ Cerkno. Ena ekipa se tekmovanja Ž al ni mogla

udelež iti, ostali dve pa nista posegli po najviš jih mestih. Ž aI

se nobena ekipa ni udeleŽ ila drŽ avnega tekmovanja. Tako

se je za mladino z regijskim tekmovanjem dne 5. 9. 2015

zaključ ilo tekmovalno leto.

Oolar. december 2015

Mladina vse leto ni Ie tekmovala, temveč  se je udelež e.

vala tudi drugih prireditev in sreč anj. Tako se je udelež ila

Florijanove procesije na Medvedjem Brdu, skupaj s č lani je

sodelovala na paradi ob 30. obletnici obstoja druš tva PGD
Zavratec. Osem mladih gasilcev pa se je v spremstl'u Metke

Lazar ude| ež ilo izobraŽ evalnega tabora mladih gasilcev v

Puntiž eli, ki je potekal med 20. in 25. julijem.

ob koncu leta bi se zahvalil mladini, da si je vzela č as

za gasilstvo in s tem pridobila nekaj znanja zanadaljnje ž iv-

I1enje. Zahvalil pa bi se tudi celotni desetč lanski ekipi men-

torjev, ki je svoj prosti č as namenila mladim, ter j ih uč ila

gasilskih veš č in.

Na leto 2015 gledamo z zadovoljstvom, v novem letu pa

se ž e veselimo novih izzivov!

NA POMOC!

Gasilska mladina na tekmovaniu v Ledinah. Foto: Iure Leskovec
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MIKLAVŽ E,vIxIE V ZAVRATCU
i]É '* já !{ * sÚVit..K

iklavž ev več er nosi v sebi prič akovanje majhnih

in velikih otrok. Nemara je to najlepš i dan v letu.

Zato se je zani wedno in potrebno potruditi.

Ker ie več er skrivnosten, ostane oč em skrit tudi trud in č as

posameznikov' ki omogoč ajo, pripravljajo in sodelujejo na

prireditvi Miklavž evanje v Gasilskem domu Zavratec. Sre-

č anje krajanov s sv. MiklavŽ em, tremi angeli in dvema hu-

dič koma je potekalo 5.12.2015 ob 17.00. Pred prihodom

Miklavž a so nam uč enci PŠ  Zavratec skupaj s petlm razre-

dom zaigrali í grico z naslovom Kako napisati pravlj ico, av-

torice Anje Drobnič .

sploh ni ustraš ilo. Celo stisnilo se je k njemu. Leva je jagnje

tako ganilo, da ni imel srca, da bi ga poŽ rl. Zagodrnjal je'

pobož al malo jagnje in lač en č akal' da mu prinesejo drugo

hrano. Lev je moral premagati samega sebe' da ga ni jag-

nje premamilo. Tako je dokazal, ď a je zares moč an. Č e bi

se vsak premagal in vzel le toliko denarja, kot mu pripada,

bi ga za vse ostalo dovolj. Č e bi se otroci premagali in dlje

č asa pustili poč ivati svoj rač unalnik, bi j im dovolj č asa osta-

lo za igro. Č e bi se ljudje premagali in več krat pohvalili drug

drugega, bi bil svet tako č udovit. In č e bi se vsi z,amislili in

poskrbeli za naš o ZemI jo, tako da je ne bi obmetavali z od.

otroš ka dramska skupina nam je zaigrala pravlj ico. Foto: Robert

Rijauec

Ali lahko dvignete zaboj jabolk? Torej ste moč ni. Ali

lahko z mislimi premagate samega sebe? Torej ste zares

moč ni! Preberite si basen:

> Nekega dne so leur v kletko za kosilo pripeljali jag-

nje. To jagnje je bilo tako nebogljeno in nevedno, da se leva

padki, bi bil svet ne samo č udovit, ampak tudi č ist.<

Otroci so v igrici napisali novo pravlj ico. Ali se bomo

ljudje res spremenili, pa je odvisno samo od nas' Sami smo

namreč  gospodarji svojih src in moŽ ganov.

Zayratč ani smo bili tudi letos oč itno pridni. Foto: Robert Rijavec

Oglal december 2015
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SREČ ANIE STAREJŠ IH I I .{  BoLNIH
rilrilt!& LT.JKAIJ

udi letos v septembru je priš el č as za naš e 9. sreč anje

v cerkvi sv. Urha.

Vreme je bilo kot naroč eno, tako, da ni bilo iz-
govorov za neudeleŽ bo.

Na zač etku svete maš e smo pozdravili vse, ki so priš I i'
da se skupaj priporoč imo in zahvalimo za vse dni' se sreč a-

mo s prijateljem, sosedom, znancem.

Sreč anje smo pripravile sodelavke Karitas, na koru pa

so nas razveselile pevke in organistka Andreja. Sveto maš o
je daroval ž upnik Bogdan, ki nas je z besedo in energijo š e

bolj povezal med seboj in z Bogom. V cerkvi je bilo č utit i
proš nje, zahvale, toplino, ki se č uti Ie, č e jo imamo v srcu in
v ljudeh, ki so okrog nas. Med maš o je bilo maziljenje na

Ž eljo posameznika.

Po konč anem sreč anju pred tabernakljem smo se

odpravili v Ž upniš č e, kjer smo se okrepč ali za naš e nasled-

nje podvige - petje' š ale, klepet' smeh...

Letos je bilo 20 udeleŽ encev s spremljevalci in spre-

mljevalkami.

Kdor ni priš el' mu je lahko ž al. Do naslednjega sreč anja

zberite pogum' se dogovorite zapÍ evoz s svojci ali s prosto-
voljkami, pa se sreč amo drugo leto š e v več jem š tevilu,

Luš tno bo!

Veselo druž enje po ,'taresnem,, delu sreč anja. Foto:  I rena Lukan

SRECANIE ZAKONSKIH IUBILANTOV 2OL5
j* } .i-{  L':5{ * ?rť .

zkuš nja nas uč i, da liubezen ni v tem, da si dve osebi

gledata v oč i, temveč  da gledata v isto smer. (Antoine

de Saint Exupery)

Ljubezen, zaupanje, vztrajnost in vera v skupno ž ivlje-
nje' nas je združ í Io, da skupaj praznujemo in se poveselimo.

V nedeljo, 25. 10.2015, smo se zbrali zakonski pari, ki v tem

koledarskem letu praznujemo okroglo obletnico poroke.

Spomin na poroč ni dan je letos obeleŽ ilo š est parov: Marija
in Hendrik, Melita in Matevž , I rena in Lojze,

Adreja in Marko, Maja in Andrej ter ] ana in Primož .
Praznovanje se je zač elo v naš i ž upnijski cerkvi, kjer smo

obnovili poroč ne zaobljube in j ih po 5.' l0., 20. in 40. letih
ponovno prebrali pred svojimi najbliŽ jimi. Po konč anem
bogosluŽ ju smo se zbraI í v kaš č i pri MoŽ inatu, kjer smo ob

prijetnem glasu )ankove harmonike obudili spomine, se na-

smejali in se podprli ob domač ih dobrotah.

Skupno smo sklenili, da se č ez pet let spet snidemo.

Oglal december 20'1 5

Iubilanti, zbrani v Mož inatovi kaš č i. Foto: Jana Leskovec
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SPREMEMBA V VRHU KULTURNEGA DRUŠ TVA
ee1ří ]3 ] tg-j] ť  & Ž &r.|  MrÍ "óÉ * Á3í á

Noyo ď y staro yodstyo. Foto: Robert Rijawc

T\o dolgotrajnem in uspeš nem delovanju je od funkci-

L) i,predsednika KD Zavratec odstopil Tomaž  Mivš ek'

I  in kar nekaj č asa je preteklo, preden smo se č lani

druš tva dogovorili, kako bo š lo naprej. Č lani KD-ja smo

se naposled odloč ili za temeljito prenovo in pomladitev

druš tva' Za funkcijo novega predsednika sem bil predla-

gan 1az, Gaš p er Rej c, za podpredsedn \ ka p a Zan Menegatti.

7. ,'o.r,.rnb.u sva bila izvoljena na obč nem zboru druš tva.

okvirno smo sestavili program za pr\hajajoč e obdobje' in

sicer smo delovanje druš tva razdelili na posamezne sekci-

je:  Literarna, glasbena' likovna in dramska sekcija' Pri tem

velja omení ti, da je po novem del kulturnega druš tva tudi

otroš ki pevski zbor, in sicer spada pod glasbeno sekcijo. Za

zdaj je naš  glavni cilj izpeljava projektov, ki so Ž e uteč eni.

Upamo pa, da bomo dodali tudi kakš en nov projekt, da š e

dodatno popestrimo kulturno dogajanje v Zavtatcu'

V vodstl'u druš tva upamo' da bo naš e delovanje uspeŠ -

no in zanimivo za krajane. Sprejemamo kakrš nekoli predlo-

ge in ideje o vsem, kar se t ič e druš tva.

Vesele Praznikel
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SPOMLADANSKO CEPLIENIE SADNEGA DREVJA
T{ J&tÁ: $i1iv5[ fi.

Y
/1,P,u, smo š e sredi zimskih mesecev' je prag da nam

I  misli uhajajo k pomladanskim opravilom v sadnem
\ Jvrtu. Tako nam morda meseci ne uteč ejo in smo na
cepljenje sadnega drevja pripravljeni. Uspeš nost cepljenja
sadnega drevja pa bo toliko bolj uspeš na.

Cepljenje je postopek, ki omogoč i, da s spojitvijo cepi-
č a in podlage kombiniramo lastnosti dveh sorodnih rastlin.
Ce cepimo denimo jablano, s cepič em ohranimo lastnosti
sorte, s katere smo odrezali poganjek zanj, z izbiro podlage
pa drevo prilagajamo rastnim in podnebnim razmeram in
nač inu oskrbe. Tako je na primer od izbire podlage odvisna
velikost odraslega drevesa. Lahko gre za sejanec, ki zraste iz
peč ke, ali vegetativno razmnož eto podlago. Cepiti je mo-
goč e na rastoč o, ukoreninjeno podlago, ali kot se pravi v
ž argonu, za mizo. Drugi nač in se uporablja v drevesnicah, v
katerih imajo podlage pred cepljenj em č ez zimo shranjene v
primerno vlaž nih in hladnih razmerah, ali č e kupimo tako
podlago.

Cepljenje bo uspelo, č e se bo pri spojitvi obeh prereza-
nih delov zeleni del ali kambij pri cepič u prekril z ze| ení m
delom ali kambijem podlage. Kambij je plast celic med le-
som in lubjem, po kateri se pretakajo hranila. Č e sta dela
pravilno združ ena, se kmalu zač ne tvorit i novo tkivo' ki
pripomore k temu, da se zač ne rana ali mesto rezi zaraš -
č ati. Ker se morata podlaga in cepič  tesno prilegati' je po-
membno' da sta površ ini č im bolj gladki. Za to potrebujmo
zelo oster cepilni nož . Da cepljenega mesta ne bi okuŽ ili,
se rezi ne smemo dotikati, tudi noŽ  (ali pri debelejš ih rezih
ž aga), morata biti č ista.

Pri vseh nač inih cepljenja je pomembno, da spoj cepič a
in podlage utrdimo zvezivom (s trakovi elastike, pVC-fo-

lije, moč nim izolirnim trakom ali vrvico) in vsa neprekrita
ranjena mesta natanč no premaž emo s cepilno smolo. Vse
preveze razen elastike, ki na soncu kmalu razpade, po 2_4

mesecih odstranimo, da se ne bI  zaž r| e v tkivo. Cepilna
smola prepreč i izsuš itev rastlinskih sokov. Prednost sodob-
nih cepilnih smol je, da vsebujejo fungicide í n razkuž í jo ra-
njena mesta. Smole na bazi č ebeljega voska v primerjavi z
njimi niso elastič ne in rade razpokajo.

Č as spomladanskega cepljenja
S spomladanskim cepljenjem sadnega drevja lahko

prič nemo v č asu, ko so drevesa ž e v soku, reč emo da so mu-
Ž evna. Pravi č as za to opravilo je v mesecu marcu in aprilu
ter zgodaj v maju. Takrat lubje zlahka loč imo. Cepimo lah-
ko ž e pred cvetenjem, ali pa v č asu cvetenia.

Oglal december 2015

EKOLOGIJA

Nabiranje in skladiš č enje cepič ev
Cepič e naberemo v č asu mirovanja drevja. ] anuarja v

lepem vremenu, ko ni premrzlo, nabiramo cepič e koš č ič ar-
jev, februarja pa peč karjev. Rež emo j ih z osvetljenih delov
kroš nje, izberemo pa zdrave,lepo dozorele in za svinč nik
debele enoletne poganjke. Poganjki s cvetnim nastavkom
za cepljenje niso primerni, zato j ih pri sortiranju izloč imo.
Poleg tega morajo biti lepo dozoreli in rjavi oz. rdeč kasti pri
nekaterih vrstah koš č ič arjev, nikakor pa ne zeleni. Vodni
poganjki z bujno pokonč no rastjo niso primerni za pripravo
cepič ev, saj imajo slabš e razvita oč esa. Najboljš i brsti so obi-
č ajno v srednjem delu poganjka. Shranimo jih na hladnem,
vlaŽ nem prostoru, kot so kleti, pesek in zemLjav senč ni legi,
kamor ne posije sonce za hiš o ali z vreč ko celo v domač
hladilnik. Yaž no je, da cepič e zavijemo v vlaŽ en papir ali
cunjo, da ohranijo vlaŽ nost. Pomembno je, da do cepljenja
ostanejo v mirovanju in se ne izsuš ijo. Paziti moramo, da se
med prenaš anjem ali skladiš č enjem cepič i ne poš kodujejo'
brsti morajo ostati nepoš kodovani.

Nač ini cepljenja

Strokovni krogi priporoč ajo dva nač ina cepljenja:  an-
gleš ko kopulacijo in cepljenje za lub. Poznamo pa tudi na.
č ine, kot sta:  ž lebič kanje in cepljenje v razkol.

Na povezavi si lahko ogledate video o spomladanskem
cepljenju:  http: / / zelenisvet.com/spomladansko-cepljenje-

sadnega-drevja/

Angleš ka kopulacija (daje najboljš e rezultate spomla-
danskega cepljenja) je cep| jenjez jezič kom ali zarezo. Vejico,
ki jo cepimo, odrež emo pod kotom. Na podlagi (pribliŽ no
na tretj ini pod vrhom, zarež emo jezič ek navzdol v globi-
no, kakor bo velika zareza pti cepič u. Vzamemo š e cepič '
približ no enake debeline, kot je podlaga, zareŽ emo enako
doIgrez, kot smo ga pred tem na podlagi. Cepič  naj bo dolg
samo toliko' da bosta na njem dve oč esci, viš ek odreŽ emo
proč . Zopet naredimo zarczo aI ijezič ek navzgor, tokrat na
cepič u, in ga spojimo s podlago. Na podlagi naredimo za-
rezo navzdol na ž lahtnem delu _ cepič u pa navzgor. Dela
nato spojimo. Podlago in cepič  (cepljeno mesto) Povež emo
z izolí rnim trakom, ter konec cepič a zamaž emo s cepilno
smolo, da prepreč imo izhlapevanje. Ta nač in lahko upora-
bimo tudi v primeru, kadar je cepič  ož ji od podlage.
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Angleš ka kopulacija _ stranski rez (zareza cepič a)

Angleš ka kopulacija' stranski rez (zareza podlage)

$op ,.,pit , podlago po nač inu angleš ke kopulacije s stranskim rezom

Oglar, december 20'1 5



EKOLOGIJA

F oto gr afij e angl e š ke kop ulacij e

Navadna kopulacija poteka enako, vendar pri njej po-

š evna reza cepič a in podlage zď ruž imo brez jezič ka.

Cepljenje za lub uporabimo v primeru' ko je drevo

muŽ evno, ko je sok v drevesu in lahko loč imo lub od lesa.

Podlago odreŽ emo pravokotno in potem naredimo z no.

Ž em po dolŽ ini zarezo Y lub. Pri cepljenju za lub se cepič

s poš evno rezjo vstavi za lubje drevesa, ki ga obojestran-

sko odmaknemo od lesa vzď olž  prerezanega lubja. Cepič  je

pri tem nač inu cepljenja ož 1i od podlage. Cepič  zareŽ emo

poš evno t ik pod oč esom in pustimo dve oč esci. Vstavimo

za lub, stisnemo in poveŽ emo z izol'ir trakom. Dobro za-

tegnemo' Precepimo lahko debelejš o vejo ali manjš e drevo.

I zberemo dva do tri cepič e, na različ nih mestih ter j ih vsta-

vimo za lub. Po cepljenju rano in vrhove cepič ev zamaŽ emo

s cepilno smolo.

Č e je lubje debelo, se odlič no obnese enostransko cep-

ljenje za lub, razš irjeno pri Srbih, pri katerem gre vzď o| ž na

rez cepič a pod odmaknjeno lubje le na eni strani vzdolŽ ne

zareze v skorji, s tkivom lubja pa se stika druga vzdolž no

odrezana ploskev cepič a, v prerezu pravokotna na tisto, ki

se stika s plastjo pod lubjem.

Oglat december 2015

Cepljenje za lub
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Cepljenje za lub z več  cepič i

Cepljenje za lub

Cepljenje na razkol

ZIe0tcKanJe

Ž lebič kanje, je nač in cepljenja, ko se v lubje v klin od-

rež ež lebič ekvoblikič rkeVoz.praýegakota.PrilegajoČ e
se oblike je cepič , vzď olŽ no odrezan z dveh strani. Za ne-

izkuš enesezditanač innajpreprostejš i,vendarjepozago-

tovilu strokovnjaka cepič  zelo teŽ ko prirezati v prilegajoČ o

se obliko.

14

Cepljenje na razkol

v"i.o _ podlago odreŽ emo pravokotno in jo razmak.

nemo na polovici. S tem nastane kar velika rana po sredi-

ni vejice . razkol. Vzamemo cepič , ga odreŽ emo na obeh

straneh' tako kot pri prejš njih nač inih. Cepič a na zarezi ne

smemo prijemati, pustimo mu dve oč esi ter ga vstavimo na

eno stran podlage, da se del cepič a stika z lesom za lubjem.

Vejico - poaugo moč no stisnemo in zaveŽ emo z izolirnim

trakom. Precej veliko rarto zamaž emo s smolo. Ce vejica

Oglar, december 2015
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stoji pokonč no, lahko vlaga vdre v rano ter povzroč i gnitje'

zato tega nač ina ne priporoč ajo' je pa mogoč .

Precepljenje drevesa na novo sorto

Najpogostejš i razlog za precepitev drevesa na novo

sorto je, da nam stara ni vš eč . Zanj je č as, ko drevje cve-

t i. Vejice, primerne za cepljenje, pripravimo pozimi, takrat

tudi odreŽ emo drevo pet centimetrov nad Ž elenim mestom

cepljenja. S tem poskrbimo, da se bodo sokovi, ki teč ejo

izrane, do cepljenja ž e umirili. V nasprotnem primeru bi

premoč an pritisk sokov skozi rano velikega premera cepič e

celo izrinil. Prit isk sokov oš ibimo tudi tako, da pod mestom

cepljenja ohranimo dve veji stare sorte. I zrež emo ju lahko

naslednje leto.

Pred cepljenjem rez obnovimo na niž jem mestu. okrog

oboda prerezanega debla ali veje vstavimo več  cepič ev, j ih

dobro poveŽ emo s trakom ali vrvico ter vse rane zamaž e-

mo s smolo. Smolnati pÍ emaz č ez kak dan preverimo in č e

skozenj pronicajo sokovi, ga obnovimo. Precepljeno mesto

zaš č itimo z obokom iz ukrivljene š ibe ali ž ice, na katerega

lahko sedejo ptice. Tako ne poš kodujejo novega poganj-

ka. Ko iz oč es na cepič ih zrastejo poganjki, najmoč nejš ega

usmerjamo v vrh, vse preostale pa upogibamo v vodoravno

lego za ogrodne veje. Do konca jeseni lahko poganjki zra-

stejo tudi do dva metra.

Glede na debelino lubja ' č im starejš e je drevo, debe-

lejš e je _ izberemo nač in cepljenja oziroma obliko cepič a.

V poš tev prideta dva nač ina cepljenja:  za lub in ž lebič kanje.

V naslednji š tevilki bomo bolje spoznali tehnike ceplje-

nja v poletnih mesecih. Pa dober prijem cepič ev!

Viri:

- http :  /  /  w w w. slonep. net/  vrt - in- okolica/  drev o - in - gr m/  nou ice/

j  anuar j  a - in -feb r uar j  a - j  e - ca s - za - n ab ir anj e - cep i c e v

- http: /  /  zelenisv et.com/  sp omladansko-ceplj enj e- sadnega-

drevja/

- http :  /  /  drev esnica. lj .kgzs. si/  preceplj anj e.htm

- http: /  /  www. deloindom. si/  tezav e-nasv eti/  ceplj enj e- sadnega-

drevj a- cas -ko -j e-les - v - s oku
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INDIJANCI  V ZAVRATCU
eF,3;} * [ .! | l{  í / tájÁ í "tl\ jssK

.Poč utim se, kot bi se ý mojem srcu borila dva volkova,,, reč e ded svojemu vnuku. 
,,Prvi 

volk je jezen, maš č evalen,

ljubosumen in nasilen. Drug volk je l1ubeč , soč uten, sreč en in prijazen.,'

,,In 
kateri volk bo zmagal?'' vpraš a vnuk.

"Tisti, ki ga bom hranill' odgovori ded' (Indijanska modrost)

s ponosno razstatljenimi izdelki Foto: Maja MivŠ ek

na Kmetij i Vrh, saj nas pravlj ič no okolje s konji in tipi Š o-

torí  ž e samo popelje v skrivnostni svet Indijancev. Delav-

nica je ponujala otrokom in njihovim starš em sodelovanje

pri š tirih dejavnostih:  izdelovanje lovilca sanj, spoznava-

nje indijanskih simbolov in njihovega pomena' slikanje in

umetnost v naravi (land art)' Ekipa fantov se je z velikim

veseljem zapodila v gozdin v treh urah nabirania' sekanja

i., ,".tuutiu.,1a je nastala > hiš ka<  na drevesu, sproti pa so si

izdelali sá r.ápj" in loke (za vsak sluč aj). Več ina otrok se je

16

a letoš nji poletni likovni delavnici, ki jo vsako leto

organizira Kulturno druš tvo Zavtatec, smo se clo-

tuřoiu indijanske kulture. Tudi letos smo jo izvedli

naprej lotila slikanja in izpod č opič ev, pa tudidlani' prstkov

in stopal naš ih najmlajš ih, so nastale nekoliko abstraktne

umet.'i.'e (na papirju in kož i). Največ je zanimanje je vzbu-

dilo izdelovani"loulttu sanj' Potek izdelave smo prlkazali

kar na starem, polomljenem, š olskem hula-hop obroč u, kj

,. 1. t..uto preoblekel v orjaš ki lovilec sanj..Tudi najmlajš i

so si Ž eleli delati s pisanimi vrvicami, kroglicami in pere-

si, zato smo j ih zaposlili z izdelovanjem indijanske ogrlice'

Tako je .obot,lo dopoldne kar prehitro minilo, sreč nega in

pr\ jaznegavolka smo nahranili do roba' t istega jeznega pa

,urno -uto (takrat, ko je gostitelj ica Erika prinesla bom-

bone).

Oglal december 2015
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URHOVA NEDELJA: PO POTI  NASIH SVETNIKOV
{ : :Já * * ; fi* T&

sako prvo nedeljo v juliju naš  zbor nestrpno pri-

č akuje in se nanjo vedno dobro pripravi. To je na-

mreč  dan' ko goduje naš  farni zavetnik' sveti Urh.

Letos je bilo praznovanje tega dne prav posebno, saj smo

skozi pesem in igro predstavili nekaj svetnikov, ki bivajo

v naš i cerkvi in nas varujejo. Meš ani pevski zbor ž upnije

Zavratec s solisti in otroš ko-mladinski pevski zbor Ž upnije

Zavratec sta zď ruž ila moč i skupaj s č udovitimi instrumen-

talisti in tako smo vas s č udovito glasbo popeljali po poti

svetnikov' Na orglah se je í zkazalaLea Zajec, na kontrabasu

Miha Č erv, na cajonu Mateja Gladek in na kitari Luka } er-

man' Scenarij so napisale Andreja Krž iš nik, Andreja Ko-

govš ek in Mateja Rupnik' ki je prevzela tudi celotno rež ijo

in se pri tem odlič no tzkaza| a.Prí zore so odigrali naš i mlaj-

š i in starejš i č lani Ž upnije Zavratec in nam s tem predstavili

ž ivljenje in delo nekaj svetnikov, Skozi celotno zgodbo nas

je popeljala krasilka cerkve, ki je brisala prah s svetnikov

in pripravljala cerkev za praznik sv. Urha. Sprva je obrisala

prah z Antona Puš č avní ka, zavetnika vseh domač ih Ž ivali.

Ko je Anton zasliš al glas, ki mu je rekel:  > Ako hoč eš  biti

Kadar se odrasli utrudijo, na pomoč  priskoč ijo otroci. Foto:  Robert

Rijavec

popoln, pojdi' prodaj kar imaš  in daj ubogim, in imel boš

zaklad v nebesih< , je tako tudi storil, svoje imetje je razdelil

med uboge in od takrat naprej ž ivel v puš č avi. Š e poseb-

no smo se posvetili Marij inemu oltarju in se spomnili na

} ezusovo in naš o mater, ki vedno gleda na nas in nas varu-

je. Pozabili nismo tudi na sv. Alojzija, zavetnika otrok in

mladih ter ga prosili, da bi znal posluš ati tegobe mladih' j ih

usmerjati in j im pomagati. Sv. Barbari, muč enki, ki nas va-

ruje pred strelo in je zavetnica rudarjev, smo se priporoč ili

za sreč no zadnjo uro. Š e poseben l.t is pa je na nas naredila

sv. Lucija, ki kljub neč loveš kemu muč enju nikoli ni zatajtla

svoje vere. Sv. Lucija naj bi si v svoji trdni veri pred smrtjo

iztaknila oč i, zato dandanes velja tudi za zayetnico vida. Z

vsemi zgodbami, ki smo j ih sliš ali, so se nam svetniki š e

posebej približ ali in tako se j im priporoč imo vsako nedeljo'

ko se udelež imo bogosluŽ ja in vedno' kadar se spomnimo

na niih.

Pevski zbor v akcij i. Foto: Robert Rijavec
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NA TRIGLAV ZZAVRAŠ KO oDPRAVO
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Zayraš ka odprava na yrhu Triglava. Foto: Primož  Leskovec

onec avgusta smo se odzvali vabilu gorskega vodni-

ka Milana iz Studenca na Dolenjskem in se s pri-

jatelj\  iz dolenjskega Zavtatca in okolice podali na

Triglav.

odpravili smo se Ž e v petek in se nastanili v Aljaž evem

domu v Vratih, kjer smo prenoč ili. Naslednje jutro smo si

oprtali dobro naloŽ ene nahrbtnike ter odš li proti Luknji' V

Luknji smo imeli krajš i postanek za malico' da smo si nab-

rali moč i za strm vzpon č ez Plemenice. Pri skorajda navpič -

nem vzponu' kjer so nam bili v pomoč  klini in > zajle< , so

nam druŽ bo delali tudi kozorogi. Ž e dodobra utrujeni (vsaj

nekateri) smo wh Triglava dosegli pribliŽ no ob pol treh po-

poldne. Po krš č enju novih oosvojiteljev<  Triglava, fotogra-

firanju in malo daljš em poč itku, smo sestopili s Triglava in

se nastanili v planinski koč i na Kredarici. Za nedeljo nam

je ostal ole<  š e spust č ez Prag, nazaj na izhodiš č e pri Alja-

ž evem domu.

Pot ie bila za nas orekreativce<  kar zahtevna' smo jo

pa k sreč i vsi uspeš no prehodili in se sreč no vrnili v doli.

no. Kljub temu, da smo bili v odpravi desetih moŽ  le š tirje

pristni Zavrač ant, pa jo vseeno lahko š tejemo kot prvo zav-

raš ko odpravo na Triglav.

18
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TRGATEV IN MARTINOVANIE V ZAVRATCU
řfijři4* ii t li1{ .* Ý] :{ -

Martinova Doyorka skozi Stuc1enec. Foto: Primož  Leskoyec

ako je, tudi v Zavratcuje vsako leto trgatev, vendar

Ž al ne v naš em Zayratcu, temveč  v dolenjskem. Pri

Ruparjevih (Zavratec 10) imajo približ no pet t i.

soč  trt in letos smo pri trganju pomagali tudi > primorski<

Zavrač ani. Na lep sobotni dan sredi septembra, je priš lo

na vrsto obiranje Modre Frankinje. Ob delu smo izvedeli

veliko novega o različ nih sortah trt, vrstah vin in samih

postopkih izdelovanja Cvič ka. Po obiranju do poznega po-

poldneva je sledila obilna pogostitev na Ruparjevi domač iji

in kot se za tak dogodek spodobi, pokuš ina lanskega Cvič ka

v zidanici. Ob dobri kaplj ici in harmoniki smo seveda tudi

zapeli in dan se je hitro prevesil v noč .

Ker smo bili prisotni na trgatvi, smo se seveda morali

udelež iti tudi Martinovanja. osrednje dogajanje s povorko,

tekmovanjem in veselico je bilo v bliž njem Studencu. Ko

smo prispeli v Zavratec, nas je Ž e prič akala jedač a, pijač a in

lepo okraš en traktor s prikolico, s katerim smo se udeleŽ ili

povorke. V povorki je sodelovalo približ no deset okoiiš -

kih vasi z izvirniml prí kazi vinogradniš tva na traktorskih

lpregah. Poleg vinogradnikov so v povorki sodelovale š e

maŽ oretke iz Sevnice in s hrvaš kega otoka Loš inj s pihal-

nimi godbami, druš tvo kmeč kih ž ena, na č elu povorke pa

je bil prapor druš tva vinogradnikov Studenec. Po povorki

nas je Ruparjev Marko zapeljal' š e na panoramsko voŽ njo po

Zavratcu, nato pa smo se vrnili v Studenec, kjer se je naš a

Oglar, december 2015

ekipa udeleŽ ila vinogradniš kih iger. Po igrah je sledila ve-

lika veselica z ansamblom Gadi in Dolenjci so zopet doka-

zalí , da se znajo sprostit i na zabavi. Med veselico smo ime] i

tudi prilož nost degustirati različ na vina in ostale dobrote na

razstavi v dvorani gasilskega doma.

Oba dogodka tako trgatev kot Martinovanje sta pote-

kala v zelo sproš č enem in gostoljubnem vzduš ju, za kar gre

velika zahvala vsem domač im na kmeti.ii Rupar.

Na zdravje!

Po trgatvi v Zayratcu. Foto: Primož  Leskovec
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STARI  BESEDNJAK
j&$} Kí J * { JřNi'{

pet nadaljujemo s starim besednjakom, v katerem

so zbrane besede iz naš ega nareč nega jezika, bodisi

da izvirajo kot popač enke iz tujih jezikov, predvsem

nemš č ine, ali pa so tudi plod pogovornega slovenskega

jezika. V pogovornem jeziku se veliko uporabljajo nado-

mestne besede' ki j ih ljudje izumijo v svoji hudomuš nosti,

zanič evanju ali kot izraz svojega trenutnega razpo| ož enja

in tako nastajajo novi ljudski izrazi,ki se potem udomač i-

jo. Zato se sreč ujemo z veliko besedami, ki j im preprosto

ne naidemo izvora.

raufnk - dimnik, beseda ima povezavo z nemš ko besedo

"rauchen'- dim

raufkamra - prostor za dimljenje mesnih izdelkov, beseda

ima povezavo z dimom in prostorom - kamra - ko-

mora

raufnkirar - dimnikar, spet povezava z dimom

raš pa _ mizarska groba zubata pila _ ..raš plď ', 
beseda je slo-

venska; 
..raspel] ' 

strugač a _ v nemš kem jeziku

robavs - č lovek grobega vedenja _ beseda je ljudska

rovnca - motika nasajena na dolgem toporiš č u za okopa-

vanje poljš č in, dobro jo poznamo, verjetno izhaja

posledič no iz besede rov, za kopanje rovov

ravbar - tat, plenilec, ravbar je bil tudi star priimek - Rav-

bar, Ravbarjev stolp, Ravbarkomanda, mogoč e pri-

imek izhaja od tatinskih plemič ev s priimkom Rav-

bar

rajsnedl - risalni ž ebljič ek, beseda je verjetno delno nem-

š ka..nadel,' - igla

rajsat - bremzat, zavirati, beseda je ljudska

rantaha - ponjava, star slovenski rzraz za veliko gumirano

pokrivalo

rata - obrok' uporaba n' pr. plač al sem prvo 
..ratď 'davka,

izvor besede ni najden

rajba - dolga letev - leskova palica, beseda je verjetno ljud-

ska

ribsat - nekaj pod prit iskom premikati po podlagi, ribsaš  s

stolom sem in t ja, ljudska beseda

ratati - uspeti ali postati, nekaj mi je ..ratalď ' _ uspelo, ali
..ratal'' 

postal je č rn

rajtat - mislit i, "rajtal" mislil sem da je tako, sicer pa je v

povezavi z nemš ko besedo 
..reitung'' 

- priprava

rajž a _ pot, potovanje, sicer pa izvira iz nemš ke besede 
..re-

isď '- izlet

razhabat - rzraz je verjetno iz pogovornega iezlka, pome-
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ni nekaj poveč ati' za nekoga, ki se moč no zredi, se

velikokrat uporablja ta izraz, reč emo' da je postal

"razhabai'

rejč on - lahko roč no orodje z dolgim rezilom, ki se upo-

rablja za kleš enje manjš ih ve1, í zraz bi morda lahko

povezali z besedo 
..roč nď '

rom - okvir, beseda je nemš ka, 
..rahmeď ' _ okvir

ror - cev, iz nemš ke besede _ ..rohr'' _ cev

Í ozar _ iz slovenske besede 
,,ozarď ,, graben, ki ostane pri

oranju zemlje, ko se odrež e zadn1abrazda

rucelj - roč aj pri kosiš č u, beseda je verjetno popač enka slo-

venske besede roč aj

rukzok _ nahrbtnik' beseda je nemš ka 
..rucksack'

reklc - suknjič , izvor besede ninajden, beseda je verjetno

ljudska

rejta - reta _ veliko reš eto, katerega mrež a je narejena iz

tankih leskovih letvic _ ..viter'', 
beseda ima nemš ki

izvor _..reiterď ' - reš etati

regimontel _ dež ni plaš č ' beseda je nemš kega irstora _..re-

genmantel'' _ deŽ ni plaš č

rigl - preprost palič ast zapah pri vratih, beseda pa je iz

nemš č ine _..rigel'' - zapah

rifl - preprosto orodje, kot velik glavnik s kovinskimi zobi,

ki se je uporabljal za loč evanje lanenega semena od

stebel, bilo je prvo orodje v postopku izdelave lanene

preje, beseda je nemš ka _ ..riffel'' smukalo

repač ka _ star \ zraz za ponev z dolgim roč ajem, izpeljanka

iz besede rep

repje - rastlina, ki naredi na cvetovih ostre trde kljukice'

otroci smo se obmetavali s temi cvetovi, ker so se

prijemali za oblač ila, | zraz je verjetno iz pogovorne-

ga jezlka

regle - regle reč emo, da je nekdo, ki veliko klepeta' regle

- srednji spol - so tudi naprava, ki se uporablja na-

mesto zvonjenja zvonov pri bogosluŽ ju na velike

dneve pred veliko noč jo

rezirat - brit i se, ljudska izpeljanka iz besede rezati

rež anc - podboj, ljudska beseda, morda ima kakš no pove-

zavo zbeseď o.,rež ď ,

ridof - del lprež nega yoza, ki omogoč a, da se voz lahko

krmari po cesti, beseda je verjetno vzroč no poveza-

na z besedo 
..ridď ' _ ..rajda] ' 

njen izvor pa ni najden

rida - ovinek, beseda je iz pogovornega jezika

rihta - v pogovornem jeziku obrok _ prva ..rihtď ' _ prvi

obrok, beseda je iz pogovornegajezlka

rihtat - nekoga "rihtat" - nekoga usmerjati, voditi iz nem-

š ke besede 
..richtung'' _ smer
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ringlni _ uhan, nemš ka beseda 
..ringel'' 

- obroč ek, krogec

ringlš pil _ vrtiljak' seveda spet povezava s krogom, nekaj

vrteč ega se, le da je dodano š e š pil _ iz nemš č ine

"spiel" - igra

ritnsk - zadenjsko, zadenjsko se je umaknil, od ljudske be-

sede "rit" zadnjica

rajda - ima povezavo z Ž e opisano 
..ridoj' 

samo malo dru-

gač na izgov or java besede

rajh - omet, izvor besede ni najden

rajnki - pokojni, beseda je iz ljudskega besednjaka

ranocelnik - starejš i slovenski izraz za zdravnika, sestavlje-

na beseda

racnije - zdrav1la, iz nemš ke besede 
,,arznel,, _ zdravilo

raš petin - daljnogIed, izvor besede ni najden

ruš t - v slovenskem pomenu ogrodje, ostreš je' verjetno po-

vezano z nemš ko besedo 
..rú stiq'' _ č wst

samotež  _ roč no, č e je voz vlekla r,preŽ na ž í vina, samokol-

nico peljemo roč no < > samotež ''

sakuranc - zavarovanje , star izraz za zavarovanie imetja pri

zavarovalnici

sekular _ cirkular _ krož na ž aga, na1bliž je je angleš ki besedi
.t irclď ' 

- krog

senti _ bolezen ž í taric _ rja na klasju, s to besedo so označ ili

tudi sitnega č loveka, beseda í zhaja iz pogovornega

iezlka
sovdi - denar, beseda je ljudska

soYra _ del lpreŽ negavoza, ki povezuje prednji in zadnji

del voza, beseda je ljudska

spufan _ utrujen, dotolč en, iz nemš ke besede 
..puffeď ' _

butati, suvati

strŽ en _ sredica pri drevju, beseda je ljudska

sk'b'c't _ skobecati se - splaziti se č ez ali na neko oviro, be-

seda je ljudska in tudi knjiŽ no slovenska _ kobacati

se je vrgel po oč etu _ pomeni, da ima njegov znač aj

s kruhkom _ pomeni nekaj tež kega dvigniti roč no

stulen _ zgrbljen, bití  zgrbljen' izraz je ljudskega besednja-

ka

skonč nk _ č elna stranica postelje, izpeljanka iz besede

konč nica

smrkovc _ ž epní  robec, ime je povezano z namenom upo-

rabe _ č e je nekdo nahoden in mu teč e iz nosa, reČ e-

mo, da je smrkav, kar reš imo zž epnim robcem

smrkav _ biti smrkav, je ž e opisano v predhodni besedi' iz-

raz je ljudski

spetka - siten č lovek, otrok ki je teŽ ko pri miru in se stal-

no spenja po nekem predmetu, izpeljanka iz besede

"spenjati se"

stegniti se - je sicer knjiž na beseda, V pogornem jeziku pa

Oglat december 2015

pomeni tudi zanič eva| en í zraz za umreti ali poginiti

suflirat _ priš epetovati, pomoč nica je igralcu na odru í zza

odra priš epetavala besedilo, mu je ..sufliralď ' izvor

besede ni najden

skrbc - prstni sklep - ljudska beseda

skopc - past - I judska beseda

skomlati - tarnati - ljudska beseda

skulehat - pozdraviti se - I judska beseda

slabovež n _ š ibak - izpeljanka iz besede slab

stranič  _ bratranec _ stara slovenska beseda

shajati _ da nekdo tež ko shaja, tež ko ž í vj', obstane, boš  tež -

ko shajal, č e boš  tako siten, ljudski izraz

svitek _ pripomoč ek za noš enje trdih bremen na glavi'

mehka podloga v velikosti glave, po obliki podobna

maihni zrač ntct

š arkl _ vrsta Ž lahtnega peciva, izrazje verjetno ljudski

š ajba _ jermenica, izraz sicer v nemš kem jeziku pomeni
..scheibď ' _ š ipa, v naš em pogovornem jeziku pa jer-

mení co

š amar _ dvospolnik _ ljudska beseda

š ajtrga _ samokolnica ali kakš no drugo roč no vozilo' ni do-

loč eno, ljudska beseda

š acat _ oceniti, ovrednotiti, izrazseje uporabljal pri sklepa-

nju kupč ij ' ljudska beseda

š eš kar - š eš karji, í me za fante, ki pridejo na svatbo obdaro-

vat Ž enina in nevesto, ljudska beseda

š imfat _ zanič evat _ nekoga, izvor besede ni najden

š icat _ meriti, meriti s puš ko' iz nemš ke besede 
..schieseď '

- streljati

š kalabona _ majhna metlica iz sirka, ki so jo vč asih uporab-

ljali za pomivanje posode, izraz 1e ljudski

š imel _ sploš no ime za konja bele barve, ljudska beseda

š tekljati _ prosjač iti' star ljudski izraz

š parnk _ opetnica in trda notranja obloga na prstnem delu

č evlja, izvor besede je nejbrŽ  vzroč nega izvora, kajti

č e bil č evelj podlož en s trdim vlož kom, se je pozneje

obrabil' kar je kupcu pomenilo prihranek _ ..š para-

njď '

š pica _ konica, iz nemš ke besede 
..spitzď ' _ konica

š picplata _ kovinska ploš č ica uporabkjena pri starejš i izde-

lavi č evljev z usnjenimi podplati, pritrjena na petni

in prstni del - 
..š picď ' 

č evlja, od tod tudi ime, sicer je

sestavljena beseda iz nemš č ine 
..š pic 

platď '

š picž aga _ konič asta ž aga z roč ajem konica - š pica _ spet

nemš č ina

š pichozne _ hlač e, ki so bile tako dolge, da so se obule v

č evlje, imele so konič ast izgled hlač nic' od tod tudi

ime _ nemš ko spitz, hoze - hlač e
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š pič ast _ konič ast, spet beseda..spitzď ,, je pa š e vedno veliko

v rabi v naš em pogovornem jeziku

š punta _ injekcija, izvor besede ni najden

š tekel - jeklena konica na spodnjem delu pohodne palice,

ki je dala trden oprijem na ledeni podlagi - ljudska

beseda

š trek _ tanjš a kratka vrv, beseda je nemš ka..strick' - ko-

nopec

š tulc - nek krajš i predmet ki moli izveč jegapredmeta, slo-

venska beseda _ ..š tulď '

š karpet _ č evelj, iz italjanš č ine..scarpď ' _ č evelj

š klausnki _ umetni zobje,zobnaproÍ eza _ ljudski izraz

š treka - ž e| eznica, iz nemš ke besede 
..streckď ' ' pot

š tť ikat _ plesti, iz nemš ke besede 
..strickeď ' _ plesti

š trafat _ kaznovati iz nemš ke besede 
..strafď ' _ kazen

š tata _ navada, razvaď a _ izrazje ljudski

š tapla' stopnica, ljudski izraz

š tejnga _ stopnica' ljudski izraz

š til _ toporiš č e, nemš ka beseda 
..stiel'' _ toporiš č e

š trihati - barvati, v povezavi z nemš ko besedo 
..strich' _

č rta, ali tuď tlzraz za posodo napolnjeno toč no do

vrha

š kundra _ pletena koš ara, ljudska beseda

š tuparama _ noš enje bremena na hrbtu, č e nesemo otroka

na hrbtu, ki se nas drŽ i okrog vratu, reč emo, da ga

nesemo 
..š tupa ramď '_ ljudski izraz

š nekati _ rez| jatt, rezati, ljudska beseda

š eft _ posel, kupč ija, verjetno povezano z nemš ko besedo

"geshaft" - upravljati

š ejnk' podaritev, nemš ka beseda, 
.geshenkď ' 

- darila

š iht - sluŽ ba, opravljanje sluŽ be, beseda je nemš ka..schicht''

- izmena na delu

š ikati se - spodobi se' š ik _ č eden _ ..schik' _ č eden, okusen

_ iz nemš č ine

š ilc _ sonč ni š č itnik pri kapi, 
..schild'' _ š č it, iz nemš č ine

š intar - konjederec' tudiizraz za neotesanega č loveka' ljud-

ska beseda

š irn _ kromirani okras okrog avtomobilskih luč i, 
..schirď '

_ š č it iz nemš č ine

š olni _ nizki č evlj i' popač enka nemš ke besede 
..schuhď ' -

č evlj i

š nodl _ zaponka' iz nemš č ine, 
..schnallď ' _ zaponka

š tacuna _ trgovina, izvor besede ni najden

š ina _ ploš č at o ž e\ezo na platiš č u trdega kolesa, 
..schienď ' _

t irnica, vodilo, nemč ka beseda

š kopa _ prav namensko obdelana ovsena a| irž ena slama za

pokrivanje streh, star slovenski izraz

š pangel _ spona' del lpreŽ nega voza, 
..spangeď ' _ spone, iz

nemš č ine

š latat _ otipavati, beseda iz pogovornega slovenskegajez1ka

š vingl _ vpraš lj ivo poslovanje, verjetno iz nemč ine..schwin.

gď '- gugalnica

š tibla - navado imamo reč i 
..š tibla krompirjď ' _ skupek go.

moljev, izvor besede ni najden

š tiblarca _ tehtnica na vzvod

š tibelc _ ..stubď ' _ soba iz nemš č ine

š tuf_ biti š tu{  utrujen, dotolč en, izvor besede ni najden

š tumf _ nogavica, popač ena nemš ka beseda 
..strumpf'' _

nogavica

š trajh _ pripomoč ek za bruš enje nož ev, izvor besede ni naj-

den

š eš kati se _ igrati se, í zz\valt nezgodo, ljudska beseda

š ketlev _ izbirč en _ beseda iz pogovornegajezlka

š tihn - stalen _ reden, verjetnapovezava z nemš ko besedo
..schtich''š iv, kar se povež e z neč im, kar se stalno

ponavlja

š timati *  nekaj kar neč emu odgovarja, ali urejeti _ uš timati,

povezava z nemš ko besedo 
..bestimmt'' _ določ nost,

gotovost
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SOLSKE STRANI

-mesecu oktobru smo spoznavali dediš č ino ldrije' to je naš e obč ine. ogJedali smo si grad, rudarsko hiš o, kamš t in Anto-

nijev rov. Sreč ali smo tudi š krata Perkmandlca, in to sreč o imajo Ie najbolj pridni otroci in odrasli : ) ob tem dož ivetju

so nastali tudi naslednji zapisi uč encey.

Idrijski kamš t je najtleč je leseno vodno kolo na svetu. Foto: Darja

Kogovš ek

Sprehod po rudniku je dogodivš č ina, ki nam bo ostala y lepem spo-

minu. Foto: Darja Kogovš ek

KNAPI  PRIPOVEDUJEJO

Sem knap Marko. V rudniku delam dve leti. Sem mi-

ner. To delo je zelo tež ko in nevarno' Doslej se mi ni nič

zgodilo' saj me varujeta sv. Barbara in š krat Perkmandlc.

To delo je zelo hrupno. Rovi so podprti z lesom. Ne smem

imeti sluš alk, zato da sliš im, ali les š kripa. To pomeni, da se

bo rov posul. V rol'r'r imamo tudi straniš č e.

Matija Kavč ič , 2. r

Ime mi jeLojze. Ž ivel sem od 16. 8. 1784 do 8.4.1825.

Delal sem v rudniku. Delo je bilo naporno. faz sem miniral

in kopal rudo. S prijateljem Markom sva ves dan minirala.

Ko smo priš li v rudnik, smo zmolili pri oltarju svete Bar-

bare, saj nas je cel dan varovala. Nekoč  pa se je zgodilo, da

sva z Markom minirala in sem bil zelo lač en. Malo sem se

usedel na tla. Marko me ni videl in je sprož il mine. Z mano

je bilo konec.

Vid Menegatti, 3. r

Jaz sem knap. Pripovedoval vam bom, kako je bilo vč a-

sih. Takrat je bilo teŽ ko ž ivljenje. Vsak dan smo zgodaj vsta-

li, zato ker smo š li v služ bo. Vsako jutro smo najprej odš li h

kapelici svete Barbare, da smo zmolili, da se bomo sreč no

vrnili. Ker sem bil š e zelo mlad, sem bil zadolŽ en za vo-

Lnjo ž ivega srebra. Imenovali so nas kar laufarji' Delala sva

skupaj s Hendrikom. Ž ivo srebro smo nalagali tudi v lesene

zaboje, ki so se imenovali trukce. Potiskanje vozič ka je bilo

zelo teŽ ko delo. Komaj sem č akal, da sem se vrnil domov'

Než a Bogataj,3.r

Ime mi je Hendrik. V starih č asih sem delal v idrijskem

rudniku. Mojo druž ino sestavlja ž ena in pet otrok. Vsako

jutro sem vstal ob treh zjutraj, ker je ž e ob š tirih zjutraj na

lesen ploh zač el udarjati moŽ akar, ki nas je na tak nač in k] i-

cal k delu. Hitro sem se odpravil v rudnik. Pred vhodom

sem pobral svojo š tevilko 203 in se odpravil v globoko

jamo. Preden sem se spustil po dolgih stopnicah, sem pred

kapelo svete Barbare pomolil za sreč no delo v rudniku. Po-

tem je priš el moj prijatelj Lojze í n skupaj sva odš la na teŽ ko

delo v rove. Potem je Lojze zavtllevo, jaz pa kar naravnost.

Nato sem se pridruž il Lojzu in zaČ el kopati. Č ez š tiri ure
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je napoč il č as za malico. Ampak, ojoj! Malico sem pozabil

doma! Na sreč o imam dobrega prijatelja in mi je odstopil

polovico svoje malice. Č as poč itka je hitro minil. Sledi1e so

š e š tiri ure trdega dela. Konč no je bil č as za odhod domov.

Utrujen sem se odpravil domov. Tako je bilo dan za dnem.

Ampak malice nisem nikoli več  pozabil doma.

Petra Kavč ič ' 4. r

Sem Vincenc. Vsako jutro me je zbudil mož akar ž e ob

š tirih zjutraj. Sem vzel kramp in š el v rudnik. Ko sem priš el

do kapelice, sem zmolil. Potem sem š el po lestvi navzdol.

Priš el sem v č rno votlino. Zač el sem kopati. Bolj ' ko je bila

skala rdeč a, več  srebrove rude je bilo v njej.

Još t Pintar, 3. r,

o VARNOSTI  NIKOLI  NE VEMO DOVOLI
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Veliko koristnih podatkov, letakoy in izkuš enj gaš enja zač etnega pož ara sta nam pripravila gasilca Datlid Kogotlš ek in Primož  Leskovec.

Hvala yama. Foto: Darja Kogolš ek
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Tudi pri š portu moramo varovati drug drugega' Foto:  Darja Kogovš ek

ob dnevu samostojnosti in enotnosti vam Ž elimo sporo-

č iti:

Enotnost pomeni, da smo med seboj prijatelj i. Dob-

rí  prijatelj i si med seboj pomagajo, si ne laŽ ejo, ne povejo

skrivnosti naprej, si stojijo ob strani. Razlika med besedo

prijatelj in prijateljski je ta, da imamo le nekaj prijateljev,

prijateljski pa smo lahko clo vseh ljudi na svetu.

Petra Kavč ič ' 4. r

Zapisali smo nekaj pravil, ki bi veljala v drŽ avi, č e bi jo vodi-

li Matija, NeŽ a' Vid' Još t in Petra;  torej otroci.

I . Med seboj smo prijatelj i.

2. Med seboj si pomagamo. Pomagati moramo vsem, ki

potrebujejo pomoč ' tudi beguncem.

4. V trgovinah mora biti vse bolj poceni, kot je sedaj.

5. Tudi starš i morajo ubogati otroke' ne samo otroci starš e.

6. Vsak otrok bi ob rojstltr dobil robotka, ki bí  pospravljal

za njim.

7. Po kosilu je vedno tudi sladica.

8. Piš koti in bonboni naj bodo zapakirani v velikih š katlah.

Tako bi prí spevali k zmanjš evanju odpadkov.

Oglar, december 2015

Milovan Danojlič :

RAZGLAS oTRoŠ KE REPUBLIKE

Cenjeni starš i in vi ostali, iz publike,

dovolite mi, da vas pozdravim

v imenu otroš ke republike.

Da, rad imam domovino,

je prva dolž nost drž avljana,

toplo gnezdo domač e,

ki ptica nikoli ga ne zapusti,

naj mu v srcu poč iva kot roŽ a.

Druga: kadar otroka zagleda,

naj se nasmeji

in po laseh ga neŽ no poboŽ a.

Veliko več  vemo, kot se vam zdi,
jn to | ] e gledc na naŠ c znanjel

mi vas pozdravljamo in spoš tujemo

na tej skupš č ini -

seveda pa tudi od vas

zahtcvamo spoš tovanje.

InŽ enirj i, o industrij ije nekaj toč k

Svobodnih otroš kih Zakonov:

dajte nam č im več  delavnic igrač

in tovarno bombonov!
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ToMAŽ  Š e'reMUN
e,1ě !tt..j 5,* . !n[ : ,,{

naslovi pesniš kih zbirk, ki so bile objavljene v slovenŠ Č ini,

velja zanajbolj produktivnega slovenskega pesnika' Tudi v

svetovnem merilu bi teŽ ko naš li primerjavo. Poleg tega je

tudi eden najbolj prevajanih slovenskih pesnikov' Umrl je

27 . decembra 2014 v Ljubljani.

omaž  Š alamun se je rodil

a. julija I94I  v Zagrebu,

č eprav je po narodnosti

bil Slovenec. Tudi več ino svojega

ž ivljenja je prež ivel v Ljubljani.

Izobraz\ I  se ie za zgodovinarja'

vendar je raje pisal pesmi. Š ala-

mun je desetletja dolgo Pozornost

vedno znova vzbujal tudi sam z

neverjetno ustvarj alnostjo. Vč asih

je objavil po dve zbirki na leto. Z

enainš tiridesetimi samo izvirnimi

PRIČ EvANJE

Zgoď be,ki se obljubljajo, se odpoljubljajo

V temi' ki ni več  nič emur podobna' niti zagrobna

Praznina z najtiš jim vzdihom khkih senc j ih ne

PreŽ enejo med nemoč jo biti' med

Odlož enim delom Zgodbe, ki se obljubljajo, se odpoljubljajo

V temi, ki ni več  nič emur podobna, niti zagrobna

Praznina z najtiš jim vzdihom krhkih senc j ih ne

PreŽ enejo med nemoČ jo in vrniwijo nekam

Tia, koder siie luč  in je preprosto ž ivljenje _

Trpljenje je sila nizkotno, č e ne sluŽ i nič emur'

Zunaj sebe je č lovek ubogi vrag ali boŽ ec'

Kadar ga uč ijo zgodovine v bledi kostnici

Š e bolj bledih otrok' temperatura je sobna...

Zgodbe,ki se pozabljajo' se za vsakdanjo rabo

Porabljajo v izmiš ljenih izbicah mrtvih kmeč kih koč '

Med tlemi bajtice glinenimi, med prisluš ki

Ognjenimi v petrolejki ali vsaj ob sveč i

In več erni molitvi, ko je noč

Petja bolj svež a od novega mladega cvetja'

In vse, kar je bilo dvomno, je dvodomno

Pri t leh in v spominu, da je vrnitev mrtvih

Seš ita na parah s t iš ino, da se trdnost okrha

V poskusu prezirne prezrtosti' v uzrtosti zadnie zarje'

Besede, ki j ih pojem, niso nerabne reč í ,

Ki j ih moram' moram reč i v č udnem č utu postanka

Ali zadngea ostanka kosti in telesnosti, ko skozi

Druga, nevidna vrata hodijo vsi, ki sem j ih

Razumel in ljubil, gospodarji in gospodarice srca'

Da j ih ne bi pozabil, da ne bi pozabil njihovih

Ž ivljenjskih zgodb in vseh t istih pihalnih godb

Na duš o, o, š e sam bom popotoval, resnič nejŠ i

Od sebe preteklega, iz steklega stekla izmiš lj ij

Kakor v otroš ki Ž ivŽ av' kakor gugalnica v travi.

V pesmih je smeh in greh, nič  posiljenega v nebogljenih

Ali zgreš enih trenutkih, v č asih zamudniš kih zgodb,

Nič  ni nedotaklj ivega več  v najtiš ji svetosti, v krotkih

Nasmehih ali v ž ivljenju, ki se ga znova uč im

Vsak dan in iz dneva v dan, s srcem za bitje in ž itje'

Vsak dan v nikogarš njem ihtenju in hlastavé m hitenju'

V tej neizreldjivi dež eli govori celo molk drugač e'

V tej tuji pusti dež elí  je celo nič  neka trdnost _

In je pesem prič evanje in je prič evanje pesem:

In pesem se v zgodbi zgosti v ozvezď je in zasije v nov dan.

JELEN

Najstraš nejš a skala' bela bela ž el1a.

Voda, ki izviraš  iz krvi.

Naj se mi oŽ i oblika, naj mi zdrobi telo,

da bo vse v enem: Ž lindra, okostja, prgiš č e.

Piješ  me, kot bi mi izdiral barvo duš e.

Lokaš  me, muš ico v drobnem č olnu.

Razmazano glavo imam, č utim, kako so se

gore naredile, kako so se rodile zvezď e.

Spodmaknil si mi svoje teme, tam stojim'

Poglej v zraku. V tebi, ki sizdaj zlí tin

moj. Zlate strehe se ukrivljajo pod nama,

pagodini listi. v ogromnih svilenih bombonih

sem, neŽ en, trdož iv. Meglo t i potiskam v

sapo' sapo v bož jo glavo v mojem vrtu, jelen.

Vir:  Internet
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JEZI  KOVNI  KOTICEK

SPREIEMANIE LITERARNIH BESEDIL
V RAZLICNIH SKUPINAH DIJAKOV

,s* * HlJ'q H* * * lj ilí

Povzetek magistrskega dela

/ -\  prejemanje literarnih besedil je v magistrskem delu

\ opredeleno kot odziv na prebrano v okviru doŽ ivlja-

\ -,l nja' razumevanja in vrednotenja. Odziv je različ en pri

različ nih bralcih. Kot pravi H. R. } auss, je odvisen od obzorja

prič akovanj. To pomeni, da bralec v skladu s svojo stopnjo

bralnega razvoja, z motivacijo, stališ č i' predznanjem' izku-

š njami z branjem in jezikovnimi zmoŽ nostmi vnaš a nove

pomene iz besedila v svojo notranjo shemo, ki se v tem pro-

cesu spreminja. Pri pouku je potrebno razvijatt bralč ev odziv

oz. njegovo literarnobralno sposobnost' saj je ta del sploš ne

bralne pismenosti' slednja pa sestavina ključ ne zmož nosti

sporazumevanja v maternem jeziku. V magistrskem delu

smo raziskovali, kakš no je sprejemanje literarnih besedil v

treh osrednjih srednješ olskih vzgojno izobraž evalnih pro

gramih. To so gimnazije, 4-Ietne srednje strokovne š ole in

3.letne poklicne š ole.

Kako pristopiti do dijakov, ki so tako različ ni po svojih

sposobnostih in interesih? Vemo, kako pomembna je v or-

ganizaclj i š olskega sistema in v uč nih nač rtih diferenciacija,

to je prilagajanje ciljev, vsebin in metod pouka interesom in

zmož nostim določ enih skupin uč encev. Vendar, kako je v

praksi? Zdi se mi, da so gimnazije pri ljudeh cenjene. Takoj

za njimi so srednje strokovne š ole. Potem pa _ poklicne š ole!

Nekateri j im pravijo kar > teksas< . Tja se menda lpiš ejo t isti'

ki niso preveč  pametni' t isti' ki se j im ne da uč iti' pa bi vsee-

no radi pridobili nek poklic. Ti dijaki pozabijo š e t isto' kar so

znali v osnovni š oli' sliš im, da se j im sploh ni treba uč iti, pa

zlahka naredijo letnik. ob tako zanič evalnih mnenjih sem se

i,praš ala:  | e res, da t i dijaki niso sposobni interpretirati npr.

pesem, ki jo preberejo? | e niso sposobni vsaj doŽ iveti in iz-

raziti svojega mnenja o njej? odloč ila sem se' da se na lastne

oč i preprič am, kako je z znanjem teh dijakov in dijakov iste

starosti' ki obiskujejo 4-letne š ole ter gimnazije' Sestavili smo

enake uč ne liste za vse in odš la sem v š olo. Z vsemi dijaki

smo pri š olski uri obravnavali enako uč no enoto po enaki

uč ni pripravi. Ker je eden od ciljev raziskave sprejemanje

poljubnega literarnega besedila, smo izbrali manj znano Pre-

š ernovo pesem Dekletom,ki je po raziskavi Z.BoŽ ič a gimna-

zijcem dobro razumljiva. Pesmi ni med obveznimi niti med

prostoizbirnimi besedili v nobenem od obeh uč nih nač rtov,

niti je ni v Katalogu znanja za srednje poklino lzobraŽ evanje.

Uč ni listi zajemajo pet vsebinskih sk-lopov lpraš anj:

vpraš anja, ki preverjaj o literarnozgodovinsko znanje, dož t.

vljanje, razumevanje vsebine, razumevanje oblike in vredno-
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tenje. Ugotavljali smo, koliko in kako se knjiž evno znanje in

naš tete sposobnosti literarnega branja razlikujejo med posa-

meznimi programi ter preverjali, ali so nač ela diferenciacije

v teorij i za prakso ustrezna ali ne. Opredelili smo 5 razisko-

valnih hipotez:
_ H1: Najuspeš nejš i bodo gimnazijci, zlasti pri znanju in

razumevanju vsebine in oblike literarnega besedila.
_ H2: Dijaki 4-Ietne srednje strokovne š ole bodo po š te

vilu doseŽ enih toč k pri znanju, razumevanju vsebine in obli-

ke ter vrednotenju blizu gimnazijcem.

- H3: odzí v dijakov poklicne š ole bo najntž ji - razlika s

prejš njima dvema V-I  programoma bo oč itna.

- H4: Pri izraŽ an1u spontanih prvih r,'t isov (subjektivnih

odzivov) ob prebranem literarnem besedilu ne bo prihajalo

do velikih razlik.
_ H5: Fantje bodo tako pri znanju kot doŽ ivljanju, razu-

mevanju in vrednotenju nekoliko slabš i od deklet.

V vzorcu je zajetih 147 dijakov. Raziskavo smo izvedli

na Š olskem centru Novo mesto, in sicer v razredih drugih le-

tnikov, saj je bila tema uč ne ure slovenska romantika, ki so jo

pred naš o raziskavo ž e zak| juč 1| i v vseh razredih. V vsakem

programu smo izbrali dva razreda. Gimnazijska pripadata

tehniš ki gimnaziji, v programu srednje strokovne in poklicne

š ole pa smo se odloč ili za en dekliš ki in en fantovski razred,

Raziskavo smo tako opravljali v razredih farmaceltskih teh-

nikov in elektrotehnikov' v programu poklicne š ole pa smo

izbrali poklic bolnič ar _ negovalec ter poklic rač unalnič ar.

Rezultati so pokazali, da je znanje literarne zgodovine

gimnazijcev in dijakov 4-Ietnih š oI  zelo dobro. Faktograf

ske podatke o Francetu Preš ernu in o obdobju, v katerem je

ustvarjal, poznajo vsi, znač ilnosti romantike pa elektrotehni

ki in farmacel'tke slabo opredelijo. Dijaki poklicnih š oI  rav-

no tako zelo dobro vejo, kdaj in kje se je F. Preš eren rodil in

umrl' kaj je š tudiral' kje je prež ivel več ino svojega č asa, kako

je naslov njegove pesniš ke zbirke ipd., zelo slabo pa je, da

ne znajo povzeti niti ene znač ilnosti romantike, poznajo tudi

zelo malo Preš ernovih naslovov pesmi, in sicer do največ  tri,

pa š e t i so velikokrat napač ni' kot npr. Soč i, Poezijeidr.

Spontani prvi vtis ob pesmi Dekletomje pri dijakih vseh

programov doŽ ivet in dobro utemeljen. Tudi bolnič arke in

rač unalnič arji so do pesmi kritič ni, aktuď izirajo sporoč ilo in

vrednotijo, sicer z zunajliterarnimi merili. Npr. Pesem mi je

vš eč , ker je lahko razumliva in ker se strinjam s sporoč ilom.

Aktualna je š e danes, saj je veliko deklet res oš abnih. Vzbuja

mi otož no razpolož enje, saj so v njej besede, ki vzbujajo ž alost
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(puš č at,a, blisk' hlad jutra), Razlí ke v doŽ ivljanju v odstotkih

tako med različ nimi programi niso velike. Bolnič arke dose-

Ž ejo 7 |  7o vseh toč k, rač unalnič arji pa 66 o/o. To je le za dobrih

10 7o slabš e od najboljš ega gimnazijskega razreď a' Potrdi se

eno od naš ih zač etnih domnevanj, in sicer, da so tudi dijaki

poklicnih in strokovnih š ol sposobni doŽ ivljatí  in vrednotiti

literarno besedilo na podlagi več  kriterijev.

Razumevanje vsebine pa je slabš e. Zastavljene naloge so

po S. Peč jak več inoma drugega nivoja bralnega razumevanja.

Spraš evali smo po temi in sporoč ilu pesmi, komu je pesem

namenjena, preverjali smo zmož nost prevajanja v nepesniš ki

jezik ter poizvedovali' kaj pomenijo določ ene besedne zveze

in metafore v pesmi. Eden od gimnazijskih razredov doseŽ e

57 o/o vseh toč k, drugi pa le 48 % . Elektrotehniki in farma-

cel.tke v polpreč ju doseŽ ejo malo č ez 30 7o, bolnič arke in

rač unalnič arji pa pribliŽ no 25 oÁ.Na)tež jejim je bilo zapisati

sporoč ilo pesmi v eni povedi. Zanimtva je razlí ka v odgo-

vorih med fanti in dekleti. Najpogostejš i primer sporoč ila

deklet, ž al napač en, je:  Punce, bodite vesele' už ivajte ž ivlje-

nje, ker vsega bo enkrat konec. Najznač ilnejš i primer fantov

pa, da se naj dekleta nehajo obnaš at oš abno, ker bodo potem

ostale same. Ugotavljamo, da so velike razlike v znanju tudi

med posameznima razredoma znotraj istega izobraŽ evalne-

ga programa. Najbolj oč itno je to pri gimnazijcih. Vzroke

Iahko iš č emo v uč itelj ih ali pa med uč enci samimi. Razlike

se pokaŽ ejo tudi med dijaki znotraj istega razreda. Največ je

smo opazili med dijaki poklicnih š ol. Nekateri namreč  dose'

gajo rezultate, primerlj ive z dijaki strokovnih š ol, med tem

ko drugi pokaž ejo ze| o zanemarL1ivo znanje. Zato sklepamo,

da uč itelii zahtevajo manj kot predavajo.

Š e slabš e je razumevanje oblike. Gledano odstotkovno je

v tem sklopu vsak razred za približ no 20 7o slabš i od sklopa

razumevanja vsebine. Spraš evali smo po pesniš kih sredstvih,

arhaizmih, rimi in klasič nih pesniš kih oblikah, ki j ih je upo.

rabljal Preš eren. Predvsem dijaki strokovnih in poklicnih š ol

literarno teorijo poznajo zelo slabol Farmaceltke in elektro-

tehniki dosež ejo v povpreč ju le l0 7o vseh toč k, bolnič arke in

rač unalnič arji pa komaj 5 o/o. Zdi se, kot da t i dijaki ne poz-

najo npr. nobenega pesniš kega sredstva. Iz vsakega tazreda

namreč  samo dva dijaka dobita po eno toč ko za eno pravilno

poimenovano ali iz besedila izpisano pesniš ko sredstvo. Tudi

gimnazijci npr. yeÍ z Kak lepo se rost bliska, poleg metafore,

ki je pravilna reš itev, opredelijo za opaž anje, primero' frazem'
yzdih in verz.

Branju z razumevanjem, brez katerega je teŽ ko globin-

sko razumeti zapletena klasič na besedila, je tako pri pouku

knjiŽ evnosti namenjene premalo pozornosti. Ugotavljamo'

da je š ola š e vedno preteŽ no reproduktivna' in sicer v vseh

srednješ olskih programih. Zato je treba več  pozornosti na.

meniti razumevanju besedil, in to na vseh ravneh. Zane-

marieni sta niŽ ji ravni, t j. raven besednega razumevanja in
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t. i. interpretacijskega razumevanja. Dijaki imajo tež ave pri

dojemanju poglavitnih idej besedila, pri prepoznavanju in

pomenski razlagi posameznih besed, besednih zvez in me-

tafor, pri prevajanju izvetzov v prozo ali iz starejš ega jezika

v sodobnega.

Raziskovali smo š e razlike v sprejemanju literarnih be-

sedil med fanti in dekleti. Dokazano je, da so fantje slabš i'

vendar se to v naš i raziskavi potrdi le pri dijakih 4-letnih š o] '

pa š e to v zanemarlj ivem deleŽ u.

Pritrdimo lahko ustreznosti diferenciacijskih nač el.

Vendar ugotavljamo, da predvsem profesorji na poklicnih

in strokovnih š olah preveč  reducirajo knjiŽ evno znanje, ki bi

sicer pripomoglo k boljš emu sprejemanju literarnih besedil.

Rezultati raziskave kaŽ ejo nekaj predlogov za pouk

knjiž evnosti. Glede na dobro znan.ie gimnazijcev, bi lahko t i

kakš no laŽ jo pesem interpretirali samostojno, doma. Pri po-

uku pa bi obravnavali Í eŽ je.Y poklicnih in srednjih strokov

nih š olah so primerne laž je pesmi z aktla| izacljo in v pove-

zavi z drugimi tematsko podobnimi besedili. Prav tako je za

te dijake zelo pomembna motivacija' In š e, ker je sposobnost

razumevanja oblike najslabš a v vseh treh srednješ olskih pro-

gramih, bi bilo treba več ji poudarek dati slogovno-kompozi-

cijski plati literarnih besedil, saj vsebinska razč lemba skupaj

z oblikovnimi prvinami š ele sooblikuje literarno besedilo.

Priloga 1

FRANCE PREŠ EREN: DEKLEToM

Padala nebeš ka mana

lzrae| cem je v puš č avi;

zginlla je, ak'pobrana

ni bilá ob uri pravi'

Kak lepó se rosa bliska'

dokler jutra hlad ne mine!

Komaj sonce bolj pritiska,

bo pregnana od vroč ine.

Rož ice cveto vesele

le ob č asu let.ne mlade;

leto poš lje piš  in strele,

lepo cvetje j im odpade.

RoŽ a, rosa ino mana

vaš a je mladost' dekleta|

Svet'jem, naj ne bo zaspana,

ki cveto j izlataleta.

Fante zbiraš  si prevzetna'

se š opiriš ' ker si zala;

varji, varji, da priletna

samka se ne boš  jokala!

(Poezije,1995)
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SUHE SLIVE S COKOLADO
* | * .{  l{ * * * v1* í

uhe slive brez peč k zallješ  z vrelo vodo. Pustiš  nekaj

minut, da se zmehč ajo, nato j ih odcediš . Priliješ  rum
zaaroÍ no. Poč akaš , da se slive ohladijo in vpijejo rum.

| edilno č okolado stopiš  nad soparo. Vanjo pomakaš  slive.

Polož iš  j ih v majhne papirnate koš arice in poč akaš , da se

č okolada strdi. Po ž e| ji j lh lahko okrasiš .

Dober tekl

Se vam ž e cedijo sline? Vir:  internet

RAZVEDRILo IN PRoST|  Č ns

NEKAJ MALEGA O TEM KAI  CLOVEK
POCENIA PoNoČ I

tá* 's ; \ ': ieÍ 'lLú ÁTT|

riznajmo, vsi imamo radi spanec. Nekateri vsaj toli-
ko, da si naberejo moč i, spet drugi oboŽ ujemo po-

daljš ane minute v postelj i, š e posebno takrat, ko j im

to zjutraj ni prepovedano. V tem smo si zelo različ ni, ven-

dar vsi potrebujemo spanec. V nadaljevanju bom poskusila

na kratko razlož iti, zakaj v resnici potrebujemo spanec in

kakš en proces spanje je.

Spanje š e zdaleč  ni pasiven proces' č etudi je stanje ne-

kakš ne nezavesti, naš e telo pa je v zeIo neaktivnem stanju.

Tako so kriterij i za spanje zmanjš ana motorič na aktivnost,

zmanjš ana odzivnost na zunanje draž I jaje in hitra reverzi-

bilnost stanja, kar pomeni, da gre za nek obnovitveni pro-
ces naš ega telesa in predvsem mož ganov. Zato je spanje zelo

aktiven proces.

Zakaj torej spimo? Seveda si o tem znanost ni š e pov-

sem enotna. Spanje je lahko zgolj poč itek in varč evanje z
energijo, predvsem pa je to obnovitveni proces in proces, ki
je zelo tesno povezan s spominom. Profesor nevrologije na

faksu nam je vedno mesec pred izpitom podal nač rt uč enja.

Ker je njegov predmet vseboval kar precej snovi, se ga je ne-

mogoč e nauč iti V samo enem tednu. Profesor ie tako snov
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razde| i|  po dnevih pri tem pa določ il tudi dneve poč itka,

posebno pa je poudaril predvsem zadnji dan pred izpitom.
Ta dan je bil namenjen predvsem in zgo| j poč itku, zaradi

tega procesa utrditve spomina. Seveda se tega ,zadnjega
dne. skoraj nihč e ni drž al, ker po navadi vse naš o upe ved-

no vlagamo ravno v ta dan. Kljub temu nas je ž elel profesor

nauč iti, kako pomemben je tudi poč itek in sam spanec za

naš  spomin.

Ste vedeli, da prespimo eno tretj ino svojega ž ýenja?
Seveda to zelo variira od č loveka do č Ioveka, polpreč no pa

naj bi na dan potreboval od 7 do 8,5 ur spanca. To je seveda

odvisno tudi od starosti. Dolž ina s starostjo namreč  upada,

največ  spanca potrebujemo kot dojenč ki, to je seveda ra-

zumljivo zato, ker njihovo telo in mož gani potrebujejo š e

veliko dodatnega č asa za obnovitvene procese in sam nji-

hov razvoj. Starejš i, ko smo, manj ur spanca potrebujemo.

Kot sem Ž e prej omenila spanje ni pasiven proces, zato

je š e toliko bolj zanimivo, ko izvemo, da ponoč i vsaj š tiri-
krat skoraj preidemo v stanje zavesti, č esar se seveda zjutraj

ne spominjamo. Spanec je namreč  sestaÚen iz petstopenj-

skega cikla, ki traja približ no devetdeset minut in se lahko
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ponoč i ponovi trikrat do š estkrat. Ta cikel se deli na dve sto-

pnji NREM in REM. NREM je razdel1ena š e na š tiri stopnje.

Prva stopnja predstavlja rahel spanec ali č as uspavanja. Na

tej stopnji š e oseba ne zaspi popolnoma' ampak se nahaja

v mejnem pasu med zavedanjem in izgubo zavesti. Tu se

sprož ajo tako imenovani 
..poskoki 

speč egď l To so sunkovi-

te miš ič ne kretnje, ki so pogostejš i takrat, ko smo bili prej

telesno aktivni. Na drugi stopnji gre predvsem za umiritev

bitja srca, dihanje se upoč asni in postane enakomerno' Pri

tem pa upada tudi telesna temperatura. V tretj i in č etrti

stopnji smo več inoma naš ega spanja, gre pa predvsem Za

globok spanec' pri katerem najbolj poteka naš  obnovitveni

sistem. Telo se popolnoma sprosti in se okrepi po naporih

dneva. Odvija se pravi kemič ni proces' sprož ijo se rastni

hormoni, ž ivč ni sistem si opomore. Zaď njt del cikla spanja

pa je za nas najbolj zanimiv in je tudi č as' v katerem naj-

več  sanjamo. Imenuje se REM faza in gre za fazo hitrega

obrač anja oč esnega zr| d,a. Za ta č as je znač ilna miš ič na os.

labelost, poveč an in neenakomeren srč ni utrip in hitro pre-

mikanje zrkel. Č as pa' ki je namenjen sanjanju' je natanč no

opredeljen: 90 do 120 min na noč , pri ž ivalih pa se spremi-

nja glede na velikost:  miš  sanja 10' mač ek 24, š impanz 60'

slon pa 120, tako za zanimivost.

Č e zď a1bolj podrobno vemo, kako spimo, sej je smisel-

no lpraš ati tudi, kako naš e telo ve kdaj it i spat' oziroma za-

kaj je nam to tako samoumevno, da hodimo spat, ko sonce

zaide ln vstanemo ob njegovem vzhodu. Tudi naš e telo ima

v svoj ustroj vgrajeno biološ ko uro in ta tako imenovani cir-

kadiani ritem, za katerega center v naš ih moŽ ganih določ a

ritem naš ega vsakdana' Najznač ilnejš i cirkadiani procesi

so del flziološ kih funkcij naš ega telesa in uravnavajo naš e

hormone, temperaturo' srč ni utrip itd. Č e smo dovolj po-

zorni, se nam zveč er umiri bitje srca' prav tako pa nam pade

tudi temperatura in vse to je znah ki nam ga daje naš a bi-

ološ ka ura, da potrebujemo spanec. Seveda pa tudi trajanje

predhodne budnosti tudi določ a nagnjenost k zaspanosti in

posledič no spanju (vsi, ki imate radi strokovne tzraze se ta

proces imenuje homeostatska regulacija). Pri tem pa ne gre

zanemariti tudi okoljskih dejavnikov, ki na vse to prav tako

rplivajo (svetloba, hrup, ...).

Č e naš a biološ ka ura ni v ravnovesju, pride do motenj

spanja' ki pa so v današ njem svetu zelo pogoste. obstaja

ogromno bolezni, ki so lahko posledice okvar ali poš kodb

v moŽ ganih. Od primerov, ko skoraj ne morejo ostati budni

in so pretirano utrujeni (narkolepsija), do takih' ki ne mo-

rejo spati. Insomnija je zelo dober primer motnje, pri kateri

ne moreš  zaspati in se ponoč i več krat tudi zbudiš . Gre za

pojav nespeč nosti in je po vsej verjetnosti tudi najbolj raz-

š irjena motnja. Insomija je lahko posledica bolezni (na pri-

mer astma, Parkinsonova bolezen, refluks...), bolj pogosta

pa je spremljevalka duš evnih motenj, kot so depresija, an-
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ksioznost. Gre predvsem zato, da te motnje lplivajo na naš

hormonski sistem in na naš  bioritem. Č e greš  zveč er spat

z gIavo polno skrbi, v resnici š e dolgo č asa ne boš  zaspal.

Insomnija pa se lahko pojavi tudi zaraď i tega, ker imamo

neredni ritem spanja in bujenja. Zato ie pomembno, da sam

pri sebi spoznaš ' koliko ur spanca potrebuješ , si bolj jutranji

,t ifl ali več erni in se tega tudi drŽ iš .

In č e smo Ž e toliko govorili o spanju, se za drobec do.

taknimo svojih sanj. Zakaj jaz pravzapray piš em toliko o

spanju (in sanjah) je namreč  posledica raziskovalne naloge,

ki se je navezovala na to, kako sanjajo slepi. Pa o tem ne

bo toliko govora tukaj (ker bi namreč  lahko napisala kako

stran več ). Se pa gotovo spraš ujete, zakaj sanjamo določ ene

stvari in seveda vas velikokrat preš ine, kaj, č e imajo naš e

sanje doIoč en pomen. Slavni psiholog Freud je napisal kar

precej vrstic na to temo in kdor ga pozna ve, da so obravna-

va sanje kot del naš ega nezavednega oziroma t iste potlač ene

travme iz otroš tva ali pa naš e skrite Ž elje in nagoni (č e malo

poenostavim). Seveda ne moremo reč i, da se moti, kljub

temu njegove teorije tudi ne moremo potrditi.

Kot sem omenila ž e prej med spanjem poteka tudi zelo

pomemben proces pomnjenja. Tukaj gre predvsem inten-

zivno procesiranje spomina. Spanje promovira tako uč enje

motorič nih in vizualnih veš č in kot na primer tudi naš  č u-

stven spomin. Domneva je torej ta, da so sanje posledica

naključ nih električ nih mož ganskih impulzov, ki izvabljajo

č Iovekove spominske sledi' ki j ih mož gani hoč ejo sestaviti

v nekaj smiselnega. ZaIo se nam velikokraÍ zgodi', da sanja.

mo o osebi, v katero smo zaljubljeni ali po celodnevnem

uč enju matematike š e celo noč  sanjamo š tevilke. Kljub

temu se lahko vč asih vpraš amo, zakaj sanjamo tako nena-

vadne in abstraktne stvari. Naš a č utila so zmož na zazfiatl

marsikaj, č esar sami sploh ne ozavestimo tako dobro, pa

se nam š e vedno ohrani v spominu. Poleg tega pa so naš i

moŽ gani š e vedno velika zakladnica neznanega. Freuda pa

tudi ne smemo povsem izključ iti : ). In č e vas zanima, kako

sanjajo slepi, no ne drugač e kot mi, res, da je njihov spomin

poln drugač nih informacij, ker imajo veliko bolj razví ta

druga č utila, so njihove sanje prav tako lahko zanimive in

zelo abstraktne.

Da pa š e vse bolj strnem v neko celoto (in za tiste, ki vas

je dolž ina č lanka prestraš ila) š e nekaj dejstev' zanimivosti

in nasvetov:
* Spanje je v resní ci zelo aktiven proces in je potreben

za obnovitev naš ega organizma in predvsem za procesiranje

naš ega spomina'
* Sanje so po nevrološ ki teorij i le č Iovekove spominske

sledi, ki j ih hoč ejo mož gant sestaviti v nekaj smiselnega.
* Potrebujemo pribliŽ no od 7 do 8,5 ur spanja. Vendar

ie to zelo odvisno od vsakega posameznika. Vsak mora

posluš ati svojo notranjo biološ ko uro, ki mu narekuje sta-
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nje budnosti in spanja' (obstajajo pa tudi Ž e pametne roč ne
ure, ki ti to same izrač unajo).

* Da se izognemo tež avam s spancem nekaj praktič nih
(ali pa ne tako) nasvetov; kot prvo í zogtba1 se stresu in v
posteljo ne hodi Ž alosten ali jezen, pred spanjem ni pripo-
roč I jiv tež ji fizič ni napor, ki nam poviš a srč ni utrip, pred
spanjem se je bolje izogibati televizij i, zrenju v mobilne ali
druge ekrane, poskuš aj imeti določ eno uro vstajanja in uro,

ko greš  spat.
* Za boljš e jutro;  polež avanje nam v resnici ne prinese

več  energije preko dneva. Ko se zbudiš , je najbolje takoj
vstati.

* Č e se ponoč i zbudiš  in ne moreš  zaspati, poskusi zlesti
izpod tople odeje in se malo sprehoditi, po vsej verjetnosti
boš  postal prej utrujen, kot da bi se š e nekaj č asa premetaval

po postelj i (vsaj znanstveno je tako dokazano).
* In š e najboljš e recept za kakovosten spanec: topel ka-

milič en č aj in več er, prež ivet v dobri druŽ bil
Miren spanec!

Viri:

So natanč neje podani v raziskovalni nalogi o sanjah slepih.

Druge informacije pa so iz zapiskov s predavanj prýsorja
Rojca predmeta neyrološ ke osnoye ž ivč nih funkcij : ).

LEDIK-OZENIENI
'*  

ZAtifi&í '{

Pogled na igriš č e s tribun. Klub več jemu š tevilu navijač ic, ož enjenim ni uspelo! Foto: Daphne Levac Cornelissen

]  ovet smo doč akali Urhovo nedeljo in tako se je v

, š portnem parku Niwe ponovno zbrala skoraj cela
Ll,as. Na sporedu je bil namreč  tradicionalni nogo-
metni spektakel, tekma med lediki in poroč enimi. Da je bil
Zavraš ki stadion pripravljen na ta dogodek smo letos pos-

krbeli lediki, seveda pa smo poskrbeli, da je tekm< -r sprem-
ljal tudi sodnik, saj je na takih tekmah po navadi veliko do-
godkov katere lahko razč isti samo sodnik. Tirdi letos smo
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igrali odlič en nogomet, vendar pa je navkljub dobri igri ta

oŽ ejnenih zmaga ponovno romala v roke ledikov. Drugo
leto je priprava stadiona zopet na strani oŽ enjenih. Upam'
da nam bo vreme ponovno prizaneslo in bo tekma zopet
potekala v sonč nem vremenu. Veseli pa nas to, da je na teh

tekmah vedno več  gledalcev' ki z zanimanjem spremljajo
dogajanje na igriš č u.

Se vidimo zopet drugo leto na Urhovo nedeljo!
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l

l

| anja sreč a svojo prijatelj ico Evo. 
..Kako je s tvojim Fili-

pom?" se pozanima. "Tega sem pred tremi tedni pustila in

od takrat je zmeraj pijan.'' Eva na to:  
..Nisem 

prič akovala, da

bo tako dolgo proslavljali'

..Kako 
ste kaj s tujimi je"mfl,usu š ef tajnico. 

.Zelo dob-

ro! Razen slovenš č ine so mi vsi tuii] '

Mlada punca je, utrujena frot* "* u sprehoda po parku,

sedla na klop in se zleknila nanjo. Mimo je priš el k]oš ar,

sedel poleg nje in jo vpraš al:
..Punca, 

ali si razpolož ena za kakš no igrico?''

"Sram naj vas bo. Kaj pa si mislite o meni?"

"Kaj neki pa naj bi si mislil, saj si vendar v moji postelj i!"

Se je odvijal simpozij pivovarjev in med odmorom se udele-

Ž enci odloč ijo, da bodo nekaj spili. Predstavnik Heinekena

naroč i pivo Heineken, iz Budweisera naroč i pivo Budwei-

ser' iz Staropramna naroč i Staropramen. Ko pride na wsto

predstavnik pivovarne Laš ko, naroč i FRUC. Pa ga vpraš ajo

ostali, kako je lahko na simpoziju pivovarjev naroč il FRUC.

Pa odgovori predstavnik pivovarne Laš ko: 
..Pa... 

č e vi noč e-

te piva, potem gatudi jaz ne boml'

,,| anez 
a| i si ž e prosil Micko, č e bi te vzeLa?.,, -,,Javč eraj

zveč er] , - 
.Áli 

t i lahko č estitam?'' _ ..Ne 
š e, moram poč akati,

ker je rekla, da sem zadnjí ' s katerim se bo poroč ila.''

Š E, NEKAI  Š nr ZANA KoNEC
zsRÁL !N [ JRED| L GÁsPi*  * ř.'ť

Obisk pri sorodnikih na Gorenjskem.

Ko je ž e pozno, reč e gostitelj:  
..Preden 

odidete, si privoš č i-

mo š e majhno osveŽ itev] 'Potem gre k oknu in ga odpre.

oč e pravi Nejcu: 
..c. a",,.řbiš  pri matematiki cveh se

midva ne poznava več !'' Ko pride Nejc iz š ole, ga oč e vpraš a:
..Kako 

ie š lo?'' Neic odvrne: 
..Kdo 

si t i?''
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