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Babno polje kot slovenska »Sibirija« (iz Wikipedije in v besedah domačinke) 
 

Tu je bila že dvakrat izmerjena najnižja tempera-

tura v Sloveniji, in sicer -34,5 °C. Januarske tem-

perature zraka tu niso dosti višje kot tiste na sko-

raj 2000 m višji Kredarici v Julijskih Alpah.  

Tudi zemljevid in osnovni statistični podatki 

o Babnem polju na desni so iz wikipedije. 

* 

Enako piše o svojem rojstnem kraju babnopoljska 

kronistka Alenka Veber Rihtarjeva: 

»Nedvomno nizke temperature in z njimi 

težji življenjski pogoji oblikujejo tudi značajske 

poteze prebivalcev, ne samo Babnopoljcev in Ba-

bnopoljk. Še kar nekaj bližnjih krajev je Babnemu 

Polju tik za petami. A za enkrat drži kot pribito, 

da je Babno Polje najhladnejši naseljeni kraj, 

kjer je bila v mreži državnih meteoroloških postaj 

izmerjena najnižja temperatura doslej.« 

 Za več glej njen zapis Slovenska Sibirija – 

Babno Polje. 

* 

In Babno polje je znano tudi kot mrazišče. 
 

 

(Fotka iz spletišča; označena kot javna last) 

 
 

Prislov babno … 

… nedvomno priča o zgornjih značilnostih Babnega polja; priča o tamkajšnji prevladi ene 

izmed dvojice nevidnih prasil narave, vesolja – vodne pramoči. Babno, torej žensko, pomeni, 

da tam prevladuje vodna moč; kaj vse se z njo povezuje, pa sem na kratko opisal zgoraj.  
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Samostalnik polje … 

… je srednjega spola, torej vsebuje moško (ognjeno) in žensko (vodno) moč; le ob takih pogo-

jih je Babno polje plodno.  

Pomensko-vsebinsko se polje lahko primerja s samostalnikom vesolje, izvorom obeh 

prasil – ognjene (moške) in vodne (ženske) – ki tvorita vse pojavne svetove, vidne in nevidne, 

z življenjem na planetu Zemlja vred. Skratka, podobno kot vesolje je polje območje življenjske 

pestrosti, dokler na njem vlada približno ravnovesje obeh pramoči. 

 

 
 

 

Če bi na Babnem polju trajno prevladovala vodna moč, bi nastalo močvirje ali pa bi voda na 

veliko odnašala prst; pri trajni prevladi ognjene moči pa bi se krajina pretvorila v nasprotno 

skrajnost – suho puščo. 

* 

Tako lažje razumevam marsikatero stara krajevno-ledinsko ime pri nas in po svetu. S pomočjo 

razumevanja osnov pa so še toliko bolj povedna imena starih verskih krajev in svetišč. Tovrstno 

vedenje omogoča dojemanje prevladujoče nevidne moči v takih krajih, ne da bi jih obiskal.  

Zadevni prasili – prasila neba (ognjena pramoč) in prasila planeta Zemlja (vodna pramoč) 

tvorita vidne in nevidne svetove ter jih spreminjata; njuno delovanje poganja in uravnava svet. Za 

več glej, recimo Baba = Zemlja = Velika mati, Nevidne naravne moči, letni časi in ljudsko 

izročilo, Naravna obdobja dneva in druge zapise v tej spletnice. 

 

 

Rakek, 30. listopada (novembra) 2021 

 
Mitja Fajdiga, urednik 

 

*  *  *  
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