
Življenje ljudi v času in prostoru po gričih in dolinah pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko se 
venomer spreminja, preizkuša, razveseljuje, krepi, bogati, navdihuje… Rezultat tega smo leta 2007 delno 
predstavili v prvi knjigi Moj kraj skozi čas. Že takrat smo vedeli, da ostaja še marsikaj nezapisanega in bi lah-
ko šlo v pozabo. Začeli smo snovati še eno knjigo – Moj kraj skozi čas 2. Šele obe skupaj prinašata obširno 
in bogato dediščino življenja in dela tod okoli živečih ljudi, tako iz preteklosti kakor iz sedanjosti. 
Mlajše generacije bodo izvedele, da so njihovi predniki nekoč odhajali s trebuhom za kruhom v tujino, pred-
vsem v Ameriko. Različna opravila na podeželju so se spremenila, predvsem pa izvedbeno posodobila ali pa 
enostavno postala nepotrebna in so zamrla. Nekatere šege, navade in stari običaji se ohranjajo, o drugih 
spomin bledi. Vsaj zapisana beseda jih bo ohranila. Moteč dejavnik pri šolanju mladine na našem področju 
je bila na silo začrtana rapalska meja. Slovenski otroci so obiskovali pouk v italijanskem jeziku. Zgodbe 
o tem ter o šolanju pred, med in po drugi svetovni vojni razkrivajo skromnost življenja, a vedoželjnost in 
razposajenost učencev. Živinoreja je spremljala ljudi od naselitve naprej. Včasih je živinorejcem uspelo, da 
so obolele živali pozdravili po zdravi kmečki pameti. Potem so se pojavili laični zdravilci s posebnim čutom 
in znanjem za reševanje bolnih živali. V naših zapisih je čutiti zelo veliko zaupanje ljudi v njih. Novejše ob-
dobje je zaznamovala sodobna veterina. Živeli so ljudje s posebnimi talenti ali pa so se morali zaradi potrebe 
nečesa priučiti. Od njih so se veščin učili otroci in tako je šlo iz roda v rod, vse do danes. Življenje je vedno 
pisalo svojevrstne zgodbe, pa naj je šlo za dedovanje, sobivanje generacij, golo preživetje ali druženje ljudi. 
Kadar znamo in zmoremo biti zadovoljni s tistim, kar imamo in ne hlepimo po vsem, kar prinašajo ravnine, 
sodobne ceste in mesta, začutimo tudi naravo. Zavedanje, kaj dobrega nam nudi brezplačno, dan za dnem, 
vsakemu od nas po teh hribih in dolinah, bi moralo pomeniti več kot smo pripravljeni priznati. Skrb za 
domove in domačije je pohvalna in upravičena, saj se marsikje njihova zgodovina piše že 450 let. Posame-
zne domačije so v knjigi deležne dragocenih podatkov vse od poselitve, oziroma od tedaj, ko to dopuščajo 
pisni viri, predvsem urbarji. Za vpis mlajših podatkov od sto let smo od lastnikov pridobili pisno privolitev. 
Zapisani podatki in viri bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju rodov. Napredujoče skupnosti ni 
brez prizadevnih ljudi in obratno. Zato v kraju uspešno delajo in vztrajajo društva in sekcije. V eno od po-
glavij smo vključili drobne popravke in mnoge dopolnitve vsebin prve knjige Moj kraj skozi čas. Duša čuti, 
misli se izlijejo v besedne zveze, roka jih zapiše in že beremo pesmi in zgodbe kot literarne priče življenja 
avtorjev. Jezik je živa, že v življenju ene generacije precej spreminjajoča se materija. Stare besede izginjajo, 
nadomeščajo jih nove. Naš narečni govor, posebno na stičišču več narečij, je navrgel še bogatejšo bero besed. 
Zapisali smo jih, da ne bi povsem utonile v pozabo. Tudi na tem koncu Poljanske doline si ljudje vsakdanji 
kruh služijo kot obrtniki in podjetniki, zato so dobili svoje mesto v knjigi. 

Želimo vam prijetno branje!

Snovi se je nabralo za 12 poglavij na 751 
straneh A 4 formata. 2,9 kg težka 

knjiga prinaša več kot 900 
fotografij in starih 

dokumentov.



Vabimo vas na
predstavitev knjige

Življenje pod Ermanovcem,Bevkovim vrhom in Sivko.

Prireditev s kulturnim programom bo 

26. februarja ob 15. uri
v kulturni dvorani na Sovodnju.

Podarite si Moj kraj skozi čas 2 – zakladnico zgodovine in podatkov.

O izidu knjige obvestite tudi sorodnike, ki prebivajo izven vašega kraja.
Več o knjigi preberite še na spletni strani: www.sovodenj.si

Knjigo lahko kupite po ceni 50 evrov samo v prednaročilu  
do 24. 2. 2017 in na dan predstavitve, 26. 2. 2017.  

Kasneje bo stala 62 evrov. (Zakon o enotni ceni knjige – ZECK, 2014)

Knjigo lahko prevzamete na dan predstavitve ali s potrdilom predplačila  
po 26. 2. 2017 na sedežu KS Sovodenj, ob sredah med 13. in 16. uro.

Za prednaročila knjige je plačilo z UPN nalogom:
IME PREJEMNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 23, 4225 SOVODENJ
KODA NAMENA: ADVA (predplačilo MOJ KRAJ SKOZI ČAS 2)
BIC BANKA PREJEMNIKA: BSLJSI2X
IBAN prejemnika: SI 56 01227-6450793831
SKLIC: 00 712017

Hvala za zaupanje Uredniški odbor in KS Sovodenj

Moj kraj skozi čas 2


