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1.SEJA Občinskega sveta Občine Žužemberk
6. novembra so se za skupno mizo prvič
usedli občinski svetniki Občine Žužemberk,
ki so na konstitutivni seji potrdili mandate
svetnikov in župana Franca Škufce. Sejo je
ob prisotnosti petnajstih svetnikov (en svetnik je na sejo prišel z zamudo) kot najstarejši
med svetniki vodil Jože Zupančič. V Občinski svet so tako izvoljeni naslednji svetniki:
SDS: Jože Jenkole, Mateja Filipič, Mitja Mavsar, Ksenja Nahtigal Bambič; Razvojna lista
Suhe krajine: Franc Škufca, Marija Ban, Marko Zajec; Lista za razvoj Suhe krajine: Marija Breceljnik, Dušan Papež, SMS-Stranka
mladih - zeleni Evrope Darko Pucelj, Nova
Slovenija - krščanski demokrati: Jože Papež,

SLS - Slovenska ljudska stranka: Anton Koncilja, Lista Jože Šteingel: Jože Šteingel, Jože
Zupančič: Zupančič Jože; Šmihelska lista:
Jože Pečjak. Prva seja je minila v znamenju poročil o izidu splošnih volitev, ki jih je
predstavila predsednica Občinske volilne
komisije Jasna Rakuljić Zelov. Župan Franc
Škufca je ob slovesni prisegi dejal, da bo deloval v dobrobit vseh občanov in hkrati pozval vse delavce v upravi in občinske svetnike
k skupnemu sodelovanju pri številnih projektih, ki tečejo v občini in izrazil upanje,
da bodo s svetniki znali kvalitetno in složno izpeljati načrte. Zadnja točka dnevnega
reda je bila imenovanje članov komisije za

Stari obrazi uspešni, nekateri neuspešni
Čeprav je večina svetnikov prejšnjega mandata kandidirala tudi na zadnjih volitvah, jih bo v novem občinskem svetu ostalo osem. V novem Svetu bo slaba polovica novih obrazov, kar je po svoje
tudi posledica razmer, v sedaj že bivšem, najvišjem občinskem organu.
Na volitve za občinski svet se je podalo 12 list. Največja poraženka volitev sta gotovo stranka Desus ter Neodvisna lista Suhe krajine (nosilec liste Iztok Može), ki nista prišli v svet, pa tudi stranka
SD je ponovno obstala pred pragom. Med stranke in liste, ki so dosegle največji uspeh, sodi stranka
SDS, ki je dosegla štiri mandate, Razvojna lista Suhe krajine s tremi mandati, Lista za razvoj Suhe
krajine, ki je osvojila dva mandata, in SLS - Slovenska ljudska stranka, ki se je z novim vodstvom ponovno uvrstila v občinski svet.

OBČINSKI SVET 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Darko Pucelj
Jože Šteingel
Marija Breceljnik
Dušan Papež
Jože Zupančič
Jože Pečjak
Anton Koncilija
Jože Jenkole
Mateja Filipič
Mitja Mavsar
Ksenja Nahtigal Bambič
Marko Zajec
Ida Kastelic
Marija Ban
Jože Papež

Trške njive 31, Žužemberk
Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor
Hinje 14, Hinje
Hrib pri Hinjah 9, Hinje
Trške njive 39, Žužemberk
Drašča vas 21a, Zagradec
Trebča vas 14, Dvor
Dvor 13, Dvor
Prapreče 16c, Žužemberk
Mali Lipovec 6, Dvor
Vrhovo pri Žužemberku 11, Žužemberk
Prapreče 20, Žužemberk
Šmihel pri Žužemberku 35, Žužemberk
Dvor 47, Dvor
Cvibelj 19, Žužemberk

SMS-Stranka mladih - zeleni Evrope
Lista Jože Šteingel
Lista za razvoj Suhe krajine
Lista za razvoj Suhe krajine
Zupančič Jože
Šmihelska lista
SLS - Slovenska ljudska stranka
SDS-Slovenska demokratska stranka
SDS-Slovenska demokratska stranka
SDS-Slovenska demokratska stranka
SDS-Slovenska demokratska stranka
Razvojna lista Suhe krajine
Razvojna lista Suhe krajine
Razvojna lista Suhe krajine
Nova Slovenija - krščanski demokrati

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so podprli predlog Jožeta Papeža, ki
je predlagal v komisijo Dušana Papeža, Marijo Ban, Antona Konciljo ter Jožeta Pečjaka ter predlog za člana Jožeta Zupančiča, ki
je predlagal samega sebe, medtem ko Mitja
Mavsar na predlog Jožeta Jenkoleta ni prejel zadostnega števila glasov. Ida Kastelic, ki
je na Razvojni listi Suhe krajine tretja, bo na
naslednji seji nadomestila Franca Škufco.
Pred njo je sicer Vlado Kostevc , a je svetniška funkcija nezdružljiva z zaposlitvijo v
občinski upravi.
n Urednik

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽUŽEMBERK
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BESEDA ŽUPANA

NE SPREGLEJTE

Za nami so lokalne volitve in naj se Vam ob vnovični izvolitvi za župana
zahvalim za vašo podporo in za udeležbo na volitvah. Ob tej priložnosti
dajem obljubo, da bo Občina, tako kot do sedaj, ljudem prijazna in da se
bomo skupaj z občinsko upravo trudili, da bi skupaj rešili čim več problemov, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju, v zadovoljstvo vseh.
Od volitev sta minila dva meseca, vendar na občini nismo sedeli križem
rok. Takoj po volitvah so se že začele priprave na kostitutivno sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk. Dne 6.11.2014 je bila izvedena ustanovna
seja Občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni mandati vsem svetnikom.
Imenovana je bila tudi Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja.
Opravili smo ustanovno sejo v KS Hinje, potrdili mandate svetnikom KS
Hinje, ti pa so izvolili novo vodstvo. Ob tej priložnosti se moram zahvaliti
tudi Občinski volilni komisiji, ki je zelo uspešno opravila svoje delo, saj na izvedbo volitev ni bilo pritožb. Na
drugi seji Občinskega sveta, ki smo jo imeli 27.11.2014, smo obravnavali Osnutek proračunov za leti 2015 in
2016. V nadaljevanju pa so bili na predlog Komisije za mandatna vprašanja imenovani novi člani delovnih teles Občinskega sveta in člani Občinske volilne komisije ter Nadzornega odbora Občine Žužemberk. Poleg tega
je bila imenovana nadomestna članica Občinskega sveta, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in svetnika.
V kratkem pa bo sklicana že tretja seja Občinskega sveta, na kateri bosta obravnavana Predloga proračunov
za leti 2015 in 2016. Proračuna sta razvojno naravnana, kljub temu, da bo financiranje s strani države precej
zmanjšano. Med drugim naj bi se zmanjšala glavarina in povsem ukinila sredstva za investicije in razvoj občin.
Največji projekt bo vsekakor » Suhokranjski vodovod«, poleg tega pa bo še nekaj pomembnih projektov. Glede
na zmanjšanje sredstev s strani države smo predvideli tudi nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe.
Bliža se praznični čas, ko se umirimo in ko pogledamo nazaj na prehojeno pot. Odkrito smo lahko ponosni,
saj toliko novih pridobitev, kot smo jih v letošnjem letu pridobili občani Občine Žužemberk, ne pomnimo.
Božični čas naj bo vsem nam priložnost za druženje z našimi dragimi. Ob tem pa ne pozabimo na tiste, ki
nimajo take sreče kot mi, ki so sami ali pa v stiski. Obiščimo jih in jim s tem polepšajmo praznične dni. Ob
koncu mi ostane le še voščilo.

Stran 12
Intervju: Alojz Iskra

Stran 32
Alen Ožbolt

Želim vam čim lepše praznike, naj vam in vašim dragim prinesejo mir in radost ter srečo,
tako na privatnem kot tudi na službenem področju.
Srečno!

Vaš župan

n Franc Škufca

Stran 36
Spoštovani in cenjeni občani ter
prijatelji Občine Žužemberk.
Leto, ki se izteka, je bilo polno negotovosti, a tudi upanja.
Z optimizmom, smelostjo, pogumom in z veliko pozitivne
energije vstopimo v novo leto 2015, v katerem Vam skupaj
s sodelavci občinske uprave in občinskega Sveta želim obilo
zdravja, delovne vneme ter poslovne in osebne sreče.
župan Občine Žužemberk
n Franc Škufca
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Dobrodelnost ni
zgolj trenutek
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2. seja Občinskega sveta minila v znamenju
potrjevanj članov odborov in komisij
27. novembra so novoizvoljeni svetniki Občinskega sveta Občine Žužemberk že drugič v tem
mandatu sedli za sejno mizo. Seja se je pričela s
pregledom in potrditvijo zapisnika 1. seje, sledila
je potrditev mandata ge. Ide Kastelic kot nadomestne članice Občinskega sveta. Župan Franc
Škufca je nato predstavil osnutka Odloka o proračunu Občine Žužemberk tako za leto 2015 kot
tudi leto 2016, sledil je sprejem Sklepov o sprejemu načrta razpolaganja z zemljišči in s stavbami
ter načrta pridobivanja nepremičnega premože-

nja v letih 2015 in 2016. Pod šesto točko je sledil sprejem Sklepov o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena in o odtujitvi
in pridobitvi nepremičnin. Proti koncu so sledili še predlogi Sklepov o imenovanju tako delovnih teles občinskega sveta kot tudi o imenovanju
nadzornega odbora in občinske volilne komisije.
Za konec je župan podal poročilo o opravljenih
nalogah in izvrševanju sklepov.
n Mateja Filipič

NA 2. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ŽUŽEMBERK SO BILA OBLIKOVANA
DELOVNA TELESA
ODBORI OBČINSKEGA SVETA
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet:
Jože Papež, Dušan Papež, Marko Zajec, Anton
Koncilja in Gregor Longar.
Odbor za družbene dejavnosti:
Jože Šteingel, Jože Pečjak, Marija Breceljnik,
Andrej Banko in Urban Boben.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance:
Dušan Papež, Marko Zajec, Ida Kastelic, Boris
Jordan, in Bojan Vidmar.
Odbor za lokalno samoupravo:
Marija Ban, Jože Papež, Jože Šteingel in Rajko
Arkar.
KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA
Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja
Anton Koncilja, Dušan Papež, Jože Pečjak, Jože
Zupančič in Marija Ban.
Komisija za statut občine in poslovnik
občinskega sveta:
Marija Breceljnik, Marija Ban, Ida Kastelic, Anton
Koncilja in Mateja Filipič.
Komisija za vloge in pritožbe:
Jože Papež, Marija Breceljnik, Jože Šteingel, Ksenja
Nahtigal Bambič in Marko Zajec.
NADZORNI ODBOR
Cecilija Kastelic, Nada Košmerl in Stanka Blatnik.
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Katarina Drenik, Franci Šenica, Irena Blatnik,
Primož Hrovat, Katja Kren, Matjaž Štravs, Bogdan
Murn in Miha Jeraj.

Revizija na podlagi številnih ovadb?
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost
poslovanja Občine Žužemberk v delu, ki se
nanaša na dodeljevanje tekočih transferov
v letu 2012 in ji izreklo mnenje s pridržkom.
Računsko sodišče je občini podalo priporočilo
za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila
pa ni zahtevalo, saj je občina že med revizijo
poslovanja odpravila vse nepravilnosti, pripravili pa so tudi ustrezne popravljalne ukrepe. Ob tem so sklenili vse potrebne pogodbe,
samih finančnih posledic pa ni bilo. Občina

Žužemberk v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov, ni poslovala v skladu
s predpisi v nekaterih primerih:
• pred plačilom ni mogla v celoti preveriti višine obveznosti iz računov za stroške storitev v zavodih za odrasle, kar je v neskladju
z Zakonom o javnih financah.
Pojasnilo Občine: Po mnenju združenja zavodov za odrasle je sklenitev omenjene po-

godbe nepotrebna, ker je že dosedanja pogodba določala obveznosti, ki jih imajo pogodbene stranke. Za mnenje smo zaprosili
tudi računsko sodišče, ki pa nam še vedno
ni posredovalo njihovega stališča.
• ni vzpostavila finančnega poslovodenja, ki bi
ji omogočilo ustrezen nadzor nad plačilom
razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, kar je v neskladju z Zakonom o
javnih financah.

zima 2014,
Ukrep občine
Občina je vzpostavila delujoč distribucijski modul, ki ji omogoča vpogled v centralno zbirko podatkov in preveritev pravne
podlage ter višine obveznosti za plačilo
razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev.
• pred plačilom ni preverila pravnega temelja
in višine obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, kar je v neskladju z
Zakonom o javnih financah;
• z izvajalci programov na področju športa,
kulture in turizma je sklenila pogodbe, ki so
bile v neskladju z razpisno dokumentacijo.
Vsi upravičenci so bili obveščeni, da bo
občina v primeru likvidnostnih težav v
letu 2012 izplačilo izvedla v prvi polovici
leta 2013.
Pojasnilo Občine: V tem primeru gre za zamudo s plačili, ki so bila po razpisnih določilih predvidena do 31.12.2012, v pogodbi
pa je bil zaradi likvidnostnih težav zapisan
rok 30.06.2013.
• na podlagi prejete vloge je dvema prejemnikoma na področju športa dodelila sredstva
v skupnem znesku 180 evrov, ne da bi prej
izvedla javni razpis, kar je v neskladju z Zakonom o športu.
• na podlagi prejete vloge je dvema prejemnikoma na področju kulture dodelila sredstva
v skupnem znesku 150 evrov, ne da bi prej
izvedla javni razpis, kar je v neskladju z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo .
Občina je izdelala opis procesov za dodelitev transferov v občini.
Pojasnilo Občine: Enako kot pri socialnih
transferih je Komisija za vloge in pritožbe
na njihove vloge odobrila sredstva dvema
vrhunskima športnikoma(državna reprezentanta), dvema prejemnikoma na področju kulture ter devetim prejemnikom
na področju turizma.
• devetim prejemnikom na področju turizma in drugih področjih je dodelila sredstva
v skupnem znesku 950 evrov, ne da bi prej
izvedla javni razpis po postopku, določenem
v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
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• z 12 prejemniki sredstev, ki jim je izplačala
sredstva v skupnem znesku 1.280 evrov, ni
sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, kar je
v neskladju z Zakonom o javnih financah.
Pojasnilo Občine: Komisija za vloge in pritožbe je na njihovo vlogo odobrila 12 prejemnikom socialne transfere zaradi socialne ogroženosti. Po mnenju računskega
sodišča pa bi to moralo biti urejeno z razpisom.
• deset računov je plačala z zamudo, in sicer v
roku od 58 do 82 dni po prejemu posameznega računa, kar je v neskladju z Zakonom
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012.
Pojasnilo Občine:
Zamude pri plačilu obveznosti so nastale
zaradi likvidnostnih težav, saj sta bila v
letu 2012 v zaključni fazi dva pomembna
projekta sofinancirana iz evropskih sredstev, ki bi jih morali v primeru, da ne bi
plačali pogodbenih obveznosti, vračati. V
letu 2013 je občina odpravila likvidnostne
težave in uvedla načrtovanje likvidnosti
proračuna. Razlog za plačilo z zamudo so
bile torej težave z likvidnostjo, ki so že
dve leti rešene.
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• osnovnima šolama Žužemberk in Prevole,
katerih ustanoviteljica je, je plačala skupaj
106.265 evrov za materialne stroške, ne da
bi z njima sklenila pogodbi o financiranju,
kar je v neskladju z Zakonom o javnih financah .
Pojasnilo Občine: Občina je plačevala OŠ
za materialne stroške brez sklenjene pogodbe o financiranju, za kar je odgovoren
bivši sodelavec iz občinske uprave, ki je
bil zadolžen za šolstvo in ni opravil svojega dela.
Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja v letu 2012 v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov, ki jih
navajamo v prejšnjem odstavku, menimo, da
je Občina Žužemberk v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami.
Pojasnilo Občine: Računsko sodišče je našo
Občino pohvalilo, kot eno bolj organiziranih občin. Mnenje s pridržkom pa smo
prejeli le zaradi nepodpisane pogodbe z
OŠ, za kar je odgovoren bivši sodelavec
iz občinske uprave, ki ni opravil svojega
dela, v nasprotnem mnenju bi prejeli pozitivno mnenje.

NJEGOVO POSLANSTVO
Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih
razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev
izboljšajo svoje poslovanje.

ODZIVNO POROČILO
Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer
je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni
popravljalni ukrepi.
Tako je občina 2. 10. 2014 pripravila osnutek pogodbe o izvajanju socialnovarstvenih storitev v letu 2014, v katerem je opredelila medsebojna razmerja
občine in zavodov pri zagotavljanju institucionalnega varstva za odrasle, ter
zavode pozvala k sklenitvi pogodb. Občina je vzpostavila delujoč distribucijski
modul, ki ji omogoča vpogled v informatizirano zbirko podatkov, ki zajema
pravice iz javnih sredstev, in preveritev pravne podlage ter višine obveznosti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izdelala
opis procesov za dodelitev transferov v občini, pripravila osnutek javnega
razpisa za sofinanciranje dogodkov v občini, s katerim bo razdelila sredstva
upravičencem, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo na druge javne razpise
in z osnovnima šolama Žužemberk in Prevole, katerih ustanoviteljica je, sklenila pogodbi o financiranju.
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PREDSTAVLJAMO VAM ČLANE OBČINSKE UPRAVE
Vida Šušterčič: naj vsi občani delajo za razvoj in napredek te lepe občine!
Diplomirala sem na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, smer geodezija v
Ljubljani.
Otroštvo sem preživljala v Trebnjem, kjer sem
obiskovala osnovno šolo, gimnazijo pa v Novem mestu.
Moja prva zaposlitev je bila na Geodetskem zavodu RS, kjer sem delala na oddelku za prostorsko
planiranje in konkretno izdelovala prostorske plane občin. Po treh letih pa sem se vrnila v domače
okolje in delala na Občini Trebnje.
V občini Žužemberk sem z delom pričela pred
šestimi leti. Čeprav nisem daleč od domačega
okolja, pa je prostor tu precej drugačen.
Želela bi, da bi kraji v občini Žužemberk dobili novo razvojno možnost, zelo pomembna so
nova delovna mesta in izgradnja infrastrukturnega omrežja. Nezaslišano je, da v občini še kar
veliko naselij nima vodovoda.
Nova delovna mesta bi zadržala mladino v teh
krajih, naselja ne bi funkcionirala zgolj kot oddaljena spalna naselja daleč od delavnih mest.
Z razvojem gospodarstva pa bi posredno nastale potrebe po boljši oskrbi, ponudbi, po dodatni
kulturni ponudbi… Kar nekaj delavnih mest bi
lahko ustvarili na področju turizma, pa očitno
naše lepe Krke, pokrajine, kulturne in naravne dediščine ne znamo ponuditi obiskovalcem. Škoda,
tako bogato zgodovino imajo ti kraji! Počasi se le
premika na bolje, potekajo aktivnosti za ureditev
kompleksa dvorske železarne, obnavlja se grad v
Žužemberku, urejajo se ulice, razsvetljava, lepšo podobo pa dajejo tudi novi mostovi. Vasi so
dokaj lepo urejene, še najbolj motijo zapuščene
hiše in poslopja.
Na začetku mojega službovanja v Žužemberku
mi je bilo najtežje sprijazniti se z dejstvom, da ima
Občina Žužemberk proračun velik, kot ga pač ima,
idej za razvoj prostora pa brez denarja ni možno
uresničiti. Potreb je v občini tako veliko na vseh
področjih, samo kaj, ko pa je bilo izhodiče v času,
ko je Žužemberk postal občina, dokaj slabo. Brez
kanalizacije, brez čistilnih naprav, brez vodovoda
po velikem delu občine, slabe ceste, mostovi vsi
dotrajani, infrastruktura v stanovanjskih in obrtnih conah nezgrajena, brez kulturne dvorane,
potrebna gradnja in rekonstrukcija šol (Dvor), da
o javni razsvetljavi, urejenih trgih, pešpoteh, kolesarskih poteh … sploh ne govorimo. Veliko potreb, naredilo se je pa tudi zelo veliko! Dvomim,
da bi v okviru Občine Novo mesto to območje v
desetletju doživelo tak napredek.
Načrti za prihodnost so veliki in tudi drobnih
idej je dosti. Nadaljevanje gradnje infrastrukture
v stanovanjski soseski na Kleku, pa podjetniške
cone Sejmišče, Jama, Hinje in Ajdovec. Posebno
pozornost bo potrebno posvetiti urejanju centra Žužemberka, Dvora in drugih večjih nase-

lij. Seveda brez pridobivanja sredstev
iz državnega proračuna in evropskih
sredstev ne bo šlo. Vendar je zaenkrat
v situaciji, v kakršni je naša država,
tako težko predvideti, koliko bo teh
sredstev; nobenih natančnih informacij še nimamo.
Končna zapolnitev obstoječe obrtne cone Sejmišče je odvisna od prodaje zemljišč, ki so že komunalno
opremljene, vendar so v zasebni lasti.
Zainteresiranim investitorjem nudimo vse informacije, ne moremo pa se
neposredno vmešavati v pravne posle
med fizičnimi osebami. Sicer obstaja
mehanizem dviga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bi lastnike stavbnih zemljišč prisilil k prodaji,
vendar se zaradi obetajočega davka na
nepremičnine povečanja tega prispevka občina ni poslužila.
Da, končno smo sprejeli občinski
prostorski načrt, ki je občanom prinesel veliko možnosti gradnje novih stanovanjskih hiš in vseh drugih objektov. Spet imamo stavbna zemljišča za
podjetniške cone, kar naj bi omogočilo
bodoči razvoj. Ljudje pa so najbolj zadovoljni, ko ugotovijo, da lahko končno legalizirajo svoje gradnje in ker na
kmetijskih zemljiščih lahko postavljajo
gospodarske objekte za kmetijsko rabo.
Ocena stanja v prostoru? Če gledam na splošno na poselitev celotne občine, ugotavljam, da
prostorsko niti ni degradirana. Vasi so dokaj neokrnjene, nekatere sicer preveč zapuščene, zaradi demografskega stanja. Pa tudi črnih gradenj ni
pretirano veliko, sosednje občine jih imajo veliko
več. Naravne danosti so izjemne, Krka je premalo
izkoriščena tako iz gospodarskega kot turističnega vidika. Kulturne dediščine je ogromno, bogate in zanimive, še malo obnove in nadgradnje je
potrebno in trženje… Problem predstavlja zaraščanje kmetijskih zemljišč, saj je skoraj tretjina
nekdanjih kmetijskih zemljišč zaraščenih in vzpostavitev vsaj nekaj teh v pašnike in obdelovalne
površine bo na kmetijskem področju ena glavnih
nalog prihodnjega desetletnega obdobja. Seveda
je problem demografske ogroženosti po vaseh,
mlade pa lahko zadržimo le z novimi delovnimi
mesti in pogoji za življenje, ki bi bili vsaj delno
primerljivi s pogoji v mestih. Ceste so dokaj dobro urejene, vodovod in kanalizacija pa sta še v
veliko naseljih problematična. Tudi oddaljenost
od večjih centrov je za marsikatero mlado družino odločilnega pomena, da si prebivališče poišče
izven naše občine.
Zanima vas, kako je s pripravo potrdil in lo-

kacijskih informacij. Brez težav, priprava poteka tekoče.
Za ureditev trga v Žužemberku obstajajo idejne zasnove, podrobne načrte pa bo potrebno še
pripraviti. Glede ureditve parkirišč v Žužemberku je več idej, ki pa jih bo potrebno premišljeno
realizirati.
Kar se tiče premoženjsko pravnih zadev, potekajo dokaj tekoče. Krajani želijo odkupiti dele zemljišč, ki jim predstavljajo del dvorišč in ohišnic
ter zemljišča že dolgo uporabljajo. Take primere
rešujemo tekoče, če se ugotovi, da se zemljišča
dejansko ne uporablja in se jih tudi ne bo uporabljalo za širši družben interes. Kjer je predvidena
izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali če se predvideva izgradnja infrastrukture, se seveda zemljišča ne odprodajo, kar včasih
povzroča slabo voljo med krajani. Problem pa
predstavljajo deleži kmetij, ki jih je Občina Žužemberk pridobila v lastništvo zaradi plačevanja
oskrbnin v domovih starejših občanov. Te je zelo
težko prodati, saj v teh časih ni ne interesa in ne
denarja. Cene teh zemljišč pa se nižajo. Tukaj nas
čaka največ dela.
Zaključila pa bi z željo, da bi vsi krajani občine
delali za razvoj in napredek te lepe občine.
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Udarniško v Križih – posnemanja vredna akcija
Da je cesta eno od najpomembnejših oken v
svet, je znano, odsek lokalne ceste takoj nad prenovljenim priključkom na regionalno cesto pa je
postal ozko grlo za prebivalce in obiskovalce Kriške
planote. Razmeroma ozka in strma cesta je že dlje
časa predstavljala težavo pri srečevanju vozil- še
posebej večjih, pred kratkim postavljena odbojna
ograja pa je težave še povečala. Ograja, postavljena
v celotni dolžini nad regionalno cesto, sicer preprečuje nevarnost zdrsa s ceste in s tem povečuje
varnost udeležencev v prometu, obenem pa še dodatno zmanjšuje že tako ozek prostor za srečevanje
vozil. Da bodo težave pozimi (in v snegu) še večje,
so se zavedali tudi nekateri prebivalci Križev, ki so
staknili glave in se dogovorili za ukrepanje- razširitev ceste. Pred posegom je bilo potrebno pridobiti
soglasje lastnice zemljišča in občine, s čimer pa na
srečo ni bilo težav. Neformalni gradbeni odbor, ki
ga je vodil Boštjan Jaklič, je po vaseh nabral še nekaj denarnih sredstev in v začetku novembra so
pričeli z delom. Izkop z gradbeno mehanizacijo je
vodil Toni Papež, pri ostalih zemeljskih delih pa
je udarniško sodelovala četica Križanov in prijateljev. Odkopati in odpeljati je bilo potrebno več
kot 300 m2 materiala, ki so ga deloma porabili za
popravilo gozdnih cest.
V nekaj dneh so cesto, v dolžini 300 m, razširili
za 1 m in uredili brežino, v celotni dolžini očistili
vse prepuste pod cesto ter obsuli in uredili bankine, kjer je bilo potrebno.
Pri ureditvi je sodelovala tudi občina Žužemberk, ki je prispevala pesek in gasilce PGD Žu-

žemberk, ki so pomagali pri čiščenju zamašenih
prepustov pod cesto. Vožnja po prenovljenem
odseku ceste je sedaj mnogo lažja in varnejša,
prebivalci pa si seveda želijo, da bi razširjeno

cestišče dobilo tudi asfaltno prevleko. Se jim bo
želja uresničila?
n Tomaž Špelko

Gradnja Suhokranjskega vodovoda
se uspešno izvaja
V mesecu avgustu je bila podpisana pogodba o izgradnji 1. faze Projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine z nosilnim partnerjem gradbenih del
družbo IMP PROMOT d.o.o. s partnerji in partnerskimi občinami, ki sodelujejo v 1. fazi, z Občino Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in
Žužemberk.
Konec meseca septembra se je začela izgradnja 1. faze v Občini Dolenjske
Toplice in Žužemberk, v mesecu oktobru pa še v občini Dobrepolje. V občni
Žužemberk uspešno poteka izgradnja črpališča Vinkov Vrh, ki jo izvaja partner glavnega izvajalca Komunalne gradnje d.o.o. in bo kmalu zaključena.
V kratkem pa se nadaljuje izgradnja cevovoda od črpališča do vodohrana
Mačkovec. Izgradnja te 1. faze Suhokranjskega vodovoda na območju občine Žužemberk bo omogočala, da bomo oskrbeli večino sedaj priključenih
uporabnikov občine iz domačega vodnega vira.
Žal pa vseh 11 kohezijskih projektov, ki so pripravljeni za izvedbo, med
njimi se trije že izvajajo, še vedno ni prejelo odločbe o sofinanciranju. Po
zadnjih informacijah bo projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine prednostno vključen v novo finančno perspektivo 2014-2020.
n Vlado Kostevc

Gradnja črpališča

foto: Aleksander Bonifer
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Prvi so leto 2014 s skoki v reko Krko zaznamovali Tomaž Špelko in prijatelji

Konec januarja in v začetku februarja je bila v led in žled uklenjena tudi Suha krajina.
Na pomoč so priskočili nesebični gasilci, pripadniki SV, Civilne zaščite, prostovoljci,
delavci Elektra Ljubljane in Zagradca , Rdeči križ Slovenije in tudi avstrijski Rdeči križ,
ki je pripeljal agregate.

Na god sv. Antona Puščavnika so verniki v petek, 17. januarja, prinesli meso in mesne dobrote v cerkev sv. Roka, v gostišču Koren pa se je nadaljevalo že devetnajsto
tradicionalno kračevanje.

Društvo upokojencev Dvor je 8. marca v dvorani gasilskega doma v Ajdovcu na
slovesnosti obeležilo častitljivo obletnico- 60-letnico delovanja.

Društvo vinogradnikov Suha krajina je v soboto, 15. marca, v Žužemberku podelilo
odličja dobro ocenjenim vinom letnika 2013 in tudi letnika 2012, pridelanim v
suhokranjskem vinorodnem okolišu in tudi izven njega.

Na Velikonočni ponedeljek, 21. aprila, so se ljubitelji konj zbrali pred cerkvijo Marijinega oznanjenja v Hinjah, kjer je župnik Ciril Murn blagoslovil sol in podelil blagoslov
konjem in njihovim lastnikom.
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Na pobudo gasilk prostovoljnega gasilskega društva Hinje in Občinskega gasilskega
poveljstva so hinjski in dvorski gasilci 29. maja naložili poln kamion, ki je potrebščine
odpeljal za poplavljence v Bosno.

Poplavljencem v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so pomagali tudi šolarji in KO RK
Žužemberk in Šmihel pri Žužemberku. Zbrali so 26 paketov ustrezne humanitarne
pomoči, ki so jih poplavljenci najbolj potrebovali.

Na drugi tekmi zanimivega in atraktivnega tekmovanja FIRE COMBAT se je v soboto,
10. maja, na igrišču v Žužemberku, pomerilo 43 ekip iz različnih koncev Slovenije.

Društvo vinogradnikov Suha krajina je v soboto, 31. maja, v gradu Žužemberk pripravilo svečano prireditev, s katero so obeležili dvajseto obletnico delovanja.

Ob 40-letnici društva so kriški gasilci po vodstvom predsednika Romana Setnikarja
v soboto, 14. junija, pripravili slovesno parado s prireditvijo, na kateri so prevzeli
obnovljen gasilski dom.

V organizacije Uprave RS za zaščito in reševanje ter Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto je v soboto, 14. junija, v Žužemberku potekalo regijsko preverjanje
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Domača ekipa CZ občine Žužemberk je osvojila odlično drugo mesto.
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Občinski svet Občine Žužemberk je 8. julija na svoji zadnji redni-29. seji med drugim
sprejel tudi Občinski prostorski načrt.

Ob občinskemu prazniku je 11. julija v prostorih nekdanje železolivarne na Dvoru
potekala svečana otvoritev in blagoslov Edukacijskega in produktnega centra
železolivarne na Dvoru. Pripravila jo je družina Novinc.

12. julija je bil na Dvoru svečano predan svojemu namenu visokotlačni kanalizacijski
vod od Dvora do čistilne naprave v Žužemberku.

Ob 126-letnici delovanja PGD Žužemberk so žužemberški gasilci v soboto, 12. julija,
slavnostno prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC 35/70, namenjeno za gašenje
večjih požarov in zagotavljanje nemotene dobave požarne vode.

13. julija je bilo s srednjeveškim dnevom, slovesno prireditvijo ter podelitvijo
občinskih priznanj v Žužemberku sklenjeno praznovanje letošnjega občinskega
praznika.

12. septembra je na Vinkovem Vrhu potekala slovesna položitev in blagoslov temeljnega kamna za težko pričakovani pričetek projekta Suhokranjskega vodovoda.
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19. septembra je predana svojemu namenu še eno pomembna investicija v občini, cesta Brezova Reber-Prečna v dolžini dobrih
dveh kilometrov. Večletna želja prebivalcev Ajdovške planote v občini Žužemberk, ki bodo na račun bližnjice z Novim mestom
letno prihranili na stotine kilometrov, se je tako uresničila.

26. septembra je bil slovesno predan novemu namenu Tomažev most, ki je velika
pridobitev za občino in občane z obeh
bregov reke Krke.

V nedeljo, 28. septembra, je Kulturno društvo Šmihel pri Žužemberku pripravilo že
četrto leto zapored, ob tradicionalnem žegnanju, kulturno prireditev, na kateri so podelili priznanja in razglasili zmagovalna dela
na fotografskem in likovnem natečaju.

n Urednik
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NAŠ POGOVOR z g. Alojzem Iskro
»Krajčanom želim še več sožitja.«
Alojz Iskra, rojen Zasavčan, mož, oče treh otrok, dedek, gradbinec in
poslovnež je po čistem naključju prišel v Suho krajino . Očaran s pogledom na Julijske Alpe in Triglav od tu, iz Suhe krajine, iz Sel pri Ajdovcu,
je sklenil, da takoj kupi nekdanjo Murnovo kmetijo. Je človek neizmernega optimizma, z neskončno idej, širokega nasmeha. Je zelo prijeten
sogovornik, usmerjen v prihodnost, včasih celo s 'sanjskimi' ali preroškimi idejami. Ničesar se ne ustraši in je pripravljen prijeti za vsako delo.
V turizmu vidi kruh za mnoge domačine, ki bodo vzljubili svojo domačo pokrajino. Suha krajina je zanj še neizbrušen biser, pred katero je še
svetla prihodnost. Vsekakor je Alojz Iskra vzljubil Suho krajino in ji je
pripravljen dati še veliko svojega življenjskega optimizma.
n VladiMir
Po rodu niste Suhokrajinčan, čeprav vas imajo za domačina?
Še nisem, čeprav zadnje čase ustvarjam in preživim veliko časa na tej lepi
Ajdovški planoti. Všeč mi je sončna stran selanskega hriba in čudoviti sončni zahodi.
Ne vem, kako in kdaj postaneš domačin - ali takrat, ko se v tistem kraju
rodiš, pa čeprav v mladosti odideš drugam, ali ko prideš v kraj in tam delaš in živiš. Karkoli je že pravilno, sam poskušam povsod delati čim boljše in
ustvarjati dobre odnose z ljudmi. Včasih mi to uspe, spet drugič pa ne. Takšno je življenje. Popolnost je redka. Želim si, da bi ljudje imeli več časa drug
za drugega in se bolje poznali. Tako pa vsak dan bolj hitimo in se med seboj
manj in manj poznamo. Tudi domačini.
Kdaj in kako ste se srečali s Suho krajino?
Prvič sem bil v Suhi krajini v osnovni šoli. Ostala mi je slika plavža na
Dvoru in reka Krka. Potem sem se peljal samo skozi, ali na morje ali ob nedeljah kopat v Dolenjske Toplice. Nekaj časa je bila popularna cesta od Dvora do Broda na Kolpi. Takrat nisem znal opazovati, takrat je bila pomembna
samo hitrost in lepi ovinki.
Moja najlepša slika je pogled z »novega« mostu na lehnjakove slapove reke
Krke in grad Žužemberk. Suhokrajinski vinogradi so drugačni in so nekaj posebnega . Gozdovi, travniki, pašniki na blagih hribih. Najlepši pa je seveda
pogled ob jasnem dnevu s selanskega hriba. Hribi, ki se razprostirajo, vse dokler se pogled na koncu ne ustavi na Triglavu. Seveda se vidi tudi žužemberški grad. Večkrat se pohvalim svojim
prijateljem na Gorenjskem, da vidim
Triglav iz Suhe krajine bolje kot oni,
ki so blizu.
Kaj vas je še posebnega pritegnilo, da ste se odločili investirati v to malo vasico?
Nikoli prej nisem bil na Ajdovški
planoti. V študentskih letih je bila
zanimiva Evropa in Amerika. Malo
je manjkalo, pa bi ostal v Kanadi. V
obdobju, ko sem bil zastopnik nemške firme za področje nekdanje (ex)
Jugoslavije, sem dodobra spoznal tudi
Slovenijo. Povsod je lepo. Seveda,
vsak narod pravi, da je njihova dežela najlepša. Povsod je lepo, doma
je najlepše.
Tudi meni je všeč francoska Provansa in italijanska Toscana, lepa
je tudi dolina Loare. In če se sedaj
ozrem nazaj domov, ja seveda je najlepša Dolenjska, pa dolina reke Krke.

Le preveč slovenska imena imajo in mi jih poznamo. Za nas, ki tu živimo, so
pač čisto vsakdanja in nič posebnega. Če kdo pove, da je preživel teden dni
lepih počitnic v Provansi, je pri sosedih že zavist. Tisti, ki pa pove, da je bil
teden dni na Koroškem, pa to itak ne šteje. Tako je to pri nas!
Za Sela pri Ajdovcu sem se odločil, ko sem to vasico prvič obiskal neko lepo
nedeljsko popoldne. Prodajalka kmetije mi je ponudila kavo » s pogledom na
Triglav« in odločitev je bila takoj sprejeta. Zavedal sem se, da pot ne bo hitra
ne lahka. Izziv je bil zelo velik. Lažje je delati v turizmu na Bledu ali Portorožu, kjer je komunalna in turistična infrastruktura že narejena, kot v neki
nepoznani Suhi krajini, oziroma na Ajdovški planoti, na Selih pri Ajdovcu.
Odločitev je bila zato še bolj adrenalinska.
Kaj je bil največji izziv?
Kmetija pri Murnu je na izredno lepi lokaciji, nedaleč od zelene reke
Krke,blizu tisočletnega gradu, nad vinogradi Boršta, na nadmorski višini 500
m. Skoraj je na sredini tako Slovenije, kot šestih občin Trebnje, Mirna Peč,
Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk.
Vendar je Ajdovška planota brez vode in z zelo slabimi cestnimi povezavami. Cesta nas je obšla že drugič, prvič v letu 1880. Turizem v teh krajih
še ni predstavljal vodilne gospodarske panoge. Kmetija je bila v zelo slabi
kondiciji, saj se je prodajala že nekaj časa. Največji izziv je bil v tem, kako
uspeti v teh pogojih, kar je nekaj podobnega kot povezati Blejsko in Bohinjsko jezero v eno.
Na Selih pri Ajdovcu ste zgradili neverjetni objekt in prinesli življenje. Kako so vas sprejeli sosedje?
Projekt je v začetni fazi in veliko stvari še ni narejenih. Sprejetje prostorskega načrta je iz obljubljenega leta 2009 prešlo v polovico leta 2014. Upoštevati
je potrebno tudi kulturno dediščino. Na parkirišču imamo nekakšen »eifilov
stolp« - elektro-kovinski daljnovodni drog, za katerega upam, da bo kmalu
odstranjen in bo ostal kot legenda. Zavedam se, da ne gre vedno vse tako, kot
si človek želi, vendar veljati mora optimizem.
Sosedje so nas sprejeli po »vzorcu« prejšnjih lastnikov in kar nekaj časa je
minilo, da smo se spoprijateljili. Verjamem, da bo še nekaj časa potrebnega,
da bomo vsi skupaj spoznali, da je turizem dobra gospodarska panoga. In ko
bodo tudi rezultati, bo tudi razumevanje še boljše. Tudi moja pričakovanja
niso bila velika, saj prihajam iz Ljubljane, kjer so me odvadili dobrososedskega sodelovanja in jutranjega pozdrava. Vendar mi je optimizem ostal od
otroštva. Delo vedno združuje, saj smo v otroštvu v majhni vasici zgradili vodovod, razsvetljavo, igrišče, asfaltirali cesto… V Ljubljani teh lepih druženj
ni. Na podeželju se ta lepa navada tudi počasi izgublja. Vendar sem danes
vesel, ko opažam, da se mladi zanimajo in želijo sodelovati.
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Lani ste uspešno organizirali srečanje vasi z imeni Sela, Selo, Selce. Kaj je bilo pri organizaciji največji izziv?
Organizacija 17. srečanja SELO SELA SELE je bil neponovljiv dogodek. Čisto po naključju, bolj v šali kot zares, smo se prijavili za organizacijo in še to
potem, ko je večja vas odpovedala organizacijo. Gospodarska kriza in s tem
odpoved donacij je zelo oklestila nabor možnih organizatorjev. Nismo si celo
upali na glas povedati, koliko prebivalcev imajo Sela pri Ajdovcu.
Naša trma in zagnanost ter pomoč posameznikov z Ajdovške planote, Občine Žužemberk, TD Suha krajina, Ajdovških gasilcev, farme Hočevar, KGD
Krajnški, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, FS in ostalih, upam, da nisem koga
izpustil, vsem še enkrat zahvaljujem za sodelovanje in pomoč, smo za več kot
1200 obiskovalcev iz vse Slovenije ter predstavnikov sosednjih držav, pripravili lepo srečanje. Večina jih še nikoli ni bila v Suhi krajini, bili pa so izredno
lepo presenečeni. Na selanskem hribu je bila v tem dnevu organizirana tudi
konjeniška predstava, grajski sprejem in predstava na gradu, ki je naredila
dogodek še lepši. Odmevi s srečanja so bili veliki in pozitivni in to nam je vlilo še dodaten zagon.
Največji izziv pri organizaciji je bila logistika, saj je bilo potrebno sprejeti
in parkirati kar nekaj avtobusov. To je bil tudi dan, ko je na Sela pri Ajdovcu, na domačijo pripeljal prvi avtobus.
V letošnjem letu ste na VeSeli vasi, izjemno lepo ste poimenovali vašo domačijo, začeli izvajati razne prireditve. Kakšni so prvi
vaši občutki?
Ime projekta »VeSela vas« izvira iz našega osnovnega cilja » naša vas bo
vesela«. Dodali smo samo »Ve«, saj Sela že imamo. V turizmu se ne bomo
spustili v tekmovanje z velikimi turističnimi podjetji, s hoteli z visokimi stropi
in marmornatimi tlemi. Naš temeljni moto je »zdrav duh v zdravem telesu«
in to na najbolj preprost ter enostaven način, s poudarkom na osebnostnem
pristopu. Gosta želimo toplo sprejeti, ga namestiti v enostavnih hribovskih sobah, v prihodnje tudi v brunaricah, ga peš in s kolesom voditi po Suhi krajini,
ga na reki Krki naučiti čolnarjenja in raftanja, ga na konjskih hrbtih naučiti
gledati »zviška«, mu pokazati 'Krajnško' zidanico in ga seveda popeljati po
dolenjskih, kočevskih, belokranjskih hribih.
Za domače goste bomo organizirali prireditve različnih zvrsti. Najbolj si
želimo utrditi pohodništvo. Tudi v letu 2015 bomo na praznik, na dan državnosti, organizirali pohod na Sela pri Ajdovcu iz šestih občin, iz občne Trebnje,
Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk. Upam na
številčnejšo udeležbo, saj dvakrat zapored ne more biti toliko dežja.
V maju leta 2015 se dogovarjamo za »Petkovo Pumpo« z DJ Boštjanom,
gostili bomo slikarje Slovenske izseljeniške Matice, organizirali bomo tekmo
za konjeništvo, pripravili kmečke igre, tudi kakšna veselica ne bo manjkala in še in še… Kulturne dogodke bomo še bolj poudarili. Letošnji »Praznik
kruha, vina in knjige« z Ivanko Mestnik ter »dneva poezije« in predstavitev
pesniške zbirke 'Čas zrelih trav' Magde Kastelic Hočevar bomo nadgradili z
novimi umetniškimi gosti.
Načrtujete še nadaljnji razvoj VeSele vasi. Nam zaupate del vaših načrtov?
Seveda načrtujemo in se pripravljamo za nadaljnji razvoj. Zavedamo se, da
časi za investicije niso pravi. Tudi financiranje je nemogoče. Slovenske banke
so namenjene kreditirati samo 'ta boljše'. Vendar v trenutku, ko ni novih ciljev,
sledi stagnacija. Zato imamo pripravljenih več projektov za nadaljevanje. Prvi
je dokončanje še neobnovljenih starejših objektov na posestvu, hkrati vodimo
postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za 9 apartmajskih objektov in 8
brunaric, narejenih iz avtohtonih materialov, kot sta kamen in les. Drugi projekt je »nova- stara« kašča, v kateri bo mini spa (sauna, jakkuzzi, sprostilna
soba, masaža). Tretji projekt je 'bajer' (kal ali luža) na vrhu hriba.
Vendar brez strateškega partnerja hitrega razvoja ne bo. Zato poskušamo
na več načinov povabiti nove soinvestitorje. Iščemo tudi partnerja za ekološko kmetovanje, saj sami vsega ne zmoremo, ker želimo povečati in posodobiti
pridelavo in predelavo za potrebe turizma. Idej in volje je dovolj, jaz komaj
čakam, da se recesija konča in se začne novo obdobje gospodarske rasti tudi
v Sloveniji. Veliko tudi pričakujem od novega obdobja evropske perspektive
2014-2020. Upam, da bomo »Krajnški« le uspeli pripeljati še kakšen EUR v
to našo deželo.

INTERVJU
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Se je podoba Suhe krajine, odkar ste z njo bolj povezani, kaj spremenila?
Suha krajina se spreminja. Ker jo vsak dan bolj poznam, sem do tega toliko
bolj kritičen. Nisem zadovoljen, da se zaradi bližnje preteklosti kaznuje neko
področje in se ga zapostavlja v takšni meri, da nekateri kraji še nimajo vode,
ceste … Turistična infrastruktura je še na samem začetku. Od države moramo
zahtevati, da nam vsaj delno vrne, kar je bilo v prejšnjem obdobju zadržano
in to tako, kot zahteva evropska politika, z večjim vlaganjem v slabše razvite
dele države, da bodo le-ti hitreje dosegli enake možnosti.
Osebno pa menim, da nobena politika ne bo in ne bi smela zaustaviti razvoja
Suhe krajine. Tisočletje je že žužemberški grad simbol in dokaz, da je bilo tudi
v teh krajih že bolje. Naj bo to naš vzgled in simbol za dobre spremembe.
Sedaj, ko Suho krajino že kar dobro poznate, nam zaupajte, v čem
je njena prednost?
Prednost Suhe krajine je definitivno v njeni krajinski lepoti. Seveda je kulturna dediščina izjemna, tudi zgodovina teh krajev je bogata. Veliko te lepote
in pozitivne energije še ni predstavljene niti v Sloveniji, kaj šele širše. Res je,
da smo šele precej na začetku, vendar je to velika priložnost. Globalizacija
nas vse bolj potiska v središče Evrope. Tudi turizem gre v to smer. Slovenija
je podobna Švici, vendar je zaradi »uspešne« politike veliko cenejša od nje.
Tudi strah počasi izginja, tako da imamo za naprej dobro priložnost. Le začeti moramo trdo in predrzno delati in se v tem poslu seveda povezovati. Ni
potrebno graditi velikih hotelov za množičen turizem. Naša zgodba je interaktivni turizem z manjšimi skupinami tujih turistov, s poudarkom na posamezniku, ob čudoviti naravi, izjemni kulturni dediščini in etnologiji. Izkoristimo to, kar imamo in nadomestimo manjkajoče z dobro organizacijo ter
osebnim pristopom. To sedaj svet potrebuje!
Ali ima potem Suha krajina tudi priložnosti?
Normalno je, da jih ima. Samo od nas samih je odvisno, kdaj bo spet prišel
čas Suhe krajine. Ne smemo dovoliti, da nas odrinejo na stran, kot je to bilo v
bližnji preteklosti, najprej 1880 in nato 1950. Zelena reka Krka in žužemberški
grad naj bosta os našega turizma, ki bosta povezovala vsakega, še tako majhnega posameznika v celoto. Menim, da je slogan I FEEL SLOVENIA (Slovenijo
čutim) dober in da moramo na enako temo sami dodati tudi svojega.
Kaj bi želeli sporočiti Suhi krajini in njenim prebivalcem?
Da se vsi bolje spoznamo in poskušamo v sočloveku videti in vedeti le boljše
lastnosti. Ne iščimo slabosti. Zaupajmo drug v drugega in si pomagajmo. Vse
je odvisno od samo nas samih in vse je v naših »rokah«. Ne čakajmo, da bo
kdo prišel iz Ljubljane in nam kaj prinesel, ker tega ne bo! Ideje, ki jih imamo, enostavno realizirajmo. Zaupajmo vase!!!
Krajnčanom bi zaželel še več sožitja. Samo skupaj lahko gremo uspešno
naprej!
Iskrena hvala za prijeten razgovor in razdanega polno optimizma!
Zahvaljujem se tudi Suhokranjskim potem, da sem lahko vsem povedal
svoje misli, na VeSeli vasi pa ste vsi bralci in bralke ter tudi vsi ostali zmeraj dobrodošli.
Ker pa je december, vsem želim VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER
SREČNO, ZDRAVO IN POGUMNO NOVO LETO 2015.
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Suha krajina, tu in tam

Slavko Mirtič

Foto: Urednik

Dan poezije na Selih
Na Miklavževo, 6. 12. 2014, v počastitev Prešernovega rojstnega dne, se je na zanimiv in pesniški
način, na ekološki kmetiji Vesela Vas, na Selih pri
Ajdovcu, predstavila suhokranjska pesnica Magda
Hočevar-Kastelic. Prijetno druženje s prisrčnim
kulturnim programom je vodila Andreja Može, ki je
razgrnila marsikatero tančico bogate in ustvarjalne
poti Magde Kastelic Hočevar. Pesnica je po preda-

nem 34 letnem službovanju v šolstvu zaradi bolezni
zapustila šolske klopi in se posvetila ustvarjanju. Po
prestani težki operaciji dve leti nazaj je izdala tudi
svojo prvo pesniško zbirko 55 pesmi z naslovom
Čas zrelih trav. Magda hudo pogreša šolski živžav in
prijetne urice z otroki, ki so ji vlivale notranjih moči.
A tudi v »penzijonu«, kot sama pravi, ji ni dolgčas.
V tisku je že knjiga z upodobljeno fotografijo nje-

ne mame in pranečaka, z napisanimi dvesto voščili,
krasijo pa jo fotografije njenih ročnih del, na njeni
ustvarjalni poti pa je tudi že nova pesniška zbirka
z naslovom Pesmi upanja. Prisrčen kulturni program so ob prebiranju Magdinih pesmi Lili, Maje
in Vesne popestrili pevki Renata Novak in Polonca
Škoda ter glasbenika Žiga Jernejčič na klaviaturah
in Vesna Zarabec na harmoniki.

Sv. Miklavž v Žužemberku
Prvi od treh decembrskih dobrotnikov, ki je iz mrzle noči skrivoma stopil
v naše domove in pustil skromna darilca, je bil sv. Miklavž, prijatelj pridnih
in manj pridnih otrok. Sv. Nikolaj v podobi škofa z veliko zakrivljeno palico
v roki je v nedeljo, 7. decembra, prišel tudi v farno cerkev v Žužemberku,
kjer je ob spremstvu angelčkov in parkeljnov obdaroval otroke. Prikupni
Miklavž je otroke razveselil z darili, trije luciferji z larfo na glavi pa so po
cerkvi strašili najmlajše.

Foto: Tadeja Lavrič

Zlato v Žužemberk
7. decembra je potekalo v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, v organizaciji Društva kmetic Šentjernej, prvo ocenjevanje potic. Na
prireditvi so organizatorice podelile 25 zlatih, 25 srebrnih in 13 bronastih
priznanj za najboljše potice. Med ocenjenimi poticami so se izvrstno odrezale tudi članice Društva kmečkih žena Suha krajina, saj so prejele kar šest
zlatih in dve srebrni medalji. Med prejemnice zlatih medalj so se zapisale
Suhokranjke Majda Hrovat, Štefka Jarc, Veronika Gorenčič, (ki so dosegle
vseh 38 možnih točk), Marica Zupančič, Iva Longar in Štefka Praznik, srebrni medalji pa sta osvojili Andreja Koncilija in Anica Skube. Čestitamo!
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RUBRIKA 112

Dimniški požari – kako preprečiti tragedijo?
V novembru in decembru, ko se prične kurilna sezona, se število dimniških požarov precej poveča…
Dimniški požar lahko za seboj pusti pravo malo
razdejanje, v primeru nepravilnega gašenja pa
lahko poškoduje ne samo dimniške konstrukcije
temveč uniči dom, premoženje, v skrajnem primeru terja celo človeške žrtve.

Ko zaslišite prasketanje…
Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema,
skozi katerega se odvajajo dimni plini, ki nastanejo kot stranski produkt pri procesu gorenja, zato
na stenah dimnika nalagajo katranske obloge in
saje, ki lahko zagorijo.
Ko iz dimnika zaslišite prasketanje oz. bobneč
zvok, podoben zvoku tovornega vlaka ali nizko
letečega letala, je to prvi znak začetka dimniškega požara. Zvok postaja čedalje močnejši, po stanovanjskih prostorih se prične širiti smrad, stene
dimnika postajajo čedalje bolj vroče, iz dimnika
se prične valiti črn dim, v skrajnem primeru se
iz njega vidijo celo ognjeni zublji.

Kako ukrepati ob dimniškem požaru?
• Prvo in najpomembnejše pravilo je, da dimniških požarov nikoli NE GASIMO Z
VODO! Voda se zaradi visokih temperatur

•
•
•

•

v dimniku upari, poveča svojo prostornino
in dimnik lahko zaradi tega eksplodira! Če
boste v dimnik zlili samo en liter vode, bo to
predstavljalo kar 1700 litrov pare – pritisk,
katerega dimnik ne bo zdržal in bo posledično eksplodiral!
V primeru dimniškega požara takoj pokličite
regijski center za obveščanje na 112.
Odstranite vse gorljive predmete iz bližine
dimnika, nikakor pa ne odpirajte dimniških
vrat.
O požaru obvestite tudi preostale stanovalce in vsi zapustite stanovanjske prostore. V
primeru dimniškega požara je namreč velika nevarnost za nastanek strupenega plina
ogljikovega monoksida.
Poskrbite, da bo gasilcem omogočen dostop
za nemoteno interveniranje.

biti iz negorljivih materialov, podstrešje pa
pospravljeno. Ne hranite stvari, ki lahko zagorijo, v bližini dimnika.
Če kurite z drvmi, naj bo les suh, NIKOLI pa
v kurilni napravi ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov… Goreči delci se
dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge!
Skladno s predpisi naj bodo redno opravljeni
pregledi kurilne naprave; le-ta naj bo skupaj
z dimnimi vodi, zračniki in pomožnimi napravami poleg rednih pregledov tudi redno
čiščena.

•

•

Tako lahko preprečite nastanek požara!
• Da se izognete možnosti nastanka dimniškega požara, upoštevajte naslednje nasvete:
• Kurilno napravo in dimnik naj vam vgradi
pooblaščeno podjetje, ki bo to storilo v skladu z navodili proizvajalca.
• Tla in stene okoli kurilne naprave morajo

Vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np35.htm (15.
november 2014)
Foto 1: http://www.hwfire.org.uk/images/news_events/
images_2012/sept_2012/chimney-fire-damage.jpg (15. november
2014)

Delo gasilcev OGP Žužemberk
v letu 2014 v številkah
Letos zabeleženih največ intervencij v zadnjih desetih letih!

V letu 2014 so do 2. decembra prostovoljna gasilska društva v Občinskega
gasilskem poveljstvu (OGP) Žužemberk zabeležila kar 69 intervencij, kar
je največ v preteklih desetih letih. Število intervencij posameznega društva
si lahko pogledate v razpredelnici.
Med večje intervencije v tem letu zagotovo sodi februarsko posredovanje
gasilcev celotnega OGP-ja ob žledolomu, interveniranje ob strmoglavljenju
motornega letala v marcu ter intervencije v času avgustovskega neurja in
septembrskih poplav. Iz razpredelnice je razvidno, da se število intervencij
gasilcev v OGP Žužemberk iz leta v leto veča, prav tako se veča raznovrstnost intervencij, kar posledično zahteva tako višjo strokovno usposobljenost gasilcev kot tudi boljšo opremljenost gasilcev z zaščitno in reševalno
opremo. Pri tem jim lahko pomagate tudi občani, tako da jim namenite

Pregled intervencij Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk med leti 2005 in 2014*

Prostovoljno gasilsko društvo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AJDOVEC

0

0

1

2

4

3

4

2

4

6

DVOR

1

1

2

8

3

3

5

9

20

18

HINJE

0

0

1

4

1

3

2

2

4

5

KRIŽI

0

0

0

1

1

1

0

0

0

7

REBER

1

1

1

2

1

1

3

3

0

3

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

0

0

1

1

2

1

4

1

3

3

ŽUŽEMBERK

1

2

6

9

4

7

12

14

29

27

Skupaj

3

4

12

27

16

19

30

31

60

69
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0,5% vaše dohodnine, kar za vas ne bo pomenilo nikakršnega dodatnega
stroška, gasilcem pa bo pomenilo dvoje: poleg finančne pomoči tudi potrditev, da cenite in spoštujete njihovo delo.
Če gasilcem podarite dohodnino, je to za vas povsem BREZPLAČNO!
0,5% vaše dohodnine lahko podarite katerikoli organizaciji. Če se za to
ne odločite, bo ta del avtomatično ostal v državnem proračunu. Donacija 0,5 odstotka vaše dohodnine je tako za vas popolnoma brezplačna. Do-

hodnino lahko podarite tako, da na spletnem portalu www.eDavki.durs.si
izpolnite obrazec ali pa o tem povprašate gasilce, ko bodo v decembrskih
dneh raznašali že tradicionalne gasilske koledarje.
* Za leto 2014 je navedeno število intervencij do 2. decembra 2014
Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Porocila/ (2. december 2014)
Foto: P. Košiček

Malo za šalo, nič zares!
POŽAR V NORIŠNICI

Norišnico zajame požar. Gasilci hitro prispejo na kraj
požara in ga pogasijo.
Prestrašeni pacienti so se vmes razbežali po bližnji
okolici. Strežniki hitijo za njimi in jih lovijo.
Ko je požar pogašen, situacija s pacienti pa pod nadzorom, direktor vpraša strežnika: »Ste uspeli vrniti vseh
deset pobeglih pacientov nazaj v sobe?«
Strežnik se zdrzne: »Kako deset?! Mi smo jih vrnili dvanajst!«

SKUPAJ VEN

Starejši zakonski par si v kuhinji pripravlja večerjo. Pri
menjavi jeklenke nekaj zašuštrata in zgodi se… buuum!!!
Eksplozija ju oba vrže skozi okno na vrt.
Prispejo gasilci in pogasijo nastali požar. Možakar, ves
osmoljen in črn, se kljub požgani kuhinji smeji.
Gasilec ga začudeno vpraša: »Ja ata, kaj ste pa vi tako
veseli? A ne vidite, da vam je kuhinja pogorela?«
»Joj, veste gospod gasilec, po dolgem času mi je le
uspelo, da sva šla z ženo skupaj ven!«

http://www.teachersparadise.com/images/prods/Paint%20by%20Numbers%20Happy%20Fireman%20by%20TeachersParadise.png (15. november 2014)

POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE POLICIJA SVETUJE
Na območju občine Žužemberk smo policisti s PP Dolenjske Toplice v času od 1. 9. 2014 do
4. 12. 2014 obravnavali 21 kaznivih dejanj, od
katerih je bilo:
- 11 tatvin,
- 4 velikih tatvin (vlomi),
- 2 goljufiji,
- 2 nasilji v družini,
- 1 zanemarjanje in surovo ravnanje,
- 1 spolno nasilje.
Prišel je december, čas novoletnih nakupov, zabav, silvestrovanj in s tem tudi uporaba različnih
pirotehničnih sredstev.
Ob novoletnih zabavah in silvestrovanjih pričakujemo večjo prisotnost alkohola med udeleženci v cestnem prometu, zato tudi več kršitev
in prometnih nesreč. Da bi obvarovali dragocena življenja in zagotovili varno vrnitev domov s
praznovanj za vse udeležence v prometu, bomo
policisti izvajali poostrene nadzore v okviru akcije »0.0 šofer«, s katero smo pričeli 1. 12. 2014.
Pozivamo vas, da se izogibate prekomernemu
uživanju alkoholnih pijač in nikar ne sedajte za

volan, v kolikor ste pred tem uživali alkoholne
pijače. Če boste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki
alkohola ni užival, ali pa uporabite javna prevozna sredstva. Ne dovolite si, da se leto 2014 in leto
2015 zaradi nekaj kozarcev zaužitega alkohola za
vas ali koga drugega konča oziroma začne tragično. Naj bodo naše ceste v prazničnem decembru
varne za vse udeležence!
Seveda pa je ob praznovanju novoletnih praznikov pogosta uporaba pirotehničnih izdelkov.
Če se tej izkušnji ne morete upreti, pirotehnične
izdelke uporabljajte tako, da to drugih ne moti
in ne ogroža. Mnogim državljanom je namreč
uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim
vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti!
Prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev je
določena v Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008). Najpomembnejša novost na področju pirotehničnih
izdelkov se nanaša na prepoved prodaje, posesti
in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2
in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje
so to petarde najrazličnejših oblik in moči).
Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovo-

Oči,
zakaj ne bom več
videl?

ljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in
so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih
prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice,
pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke,
ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo
nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na
omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so
rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije
1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le
od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat
teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, na
katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih

zima 2014,
zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije
1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta
namen tudi označeni.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba
pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe
oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje. Ali so
oslepitve, opečeni ali raztrgani prsti in dlani, prestrašeni sosedi in materialna škoda vredni poka
petarde? Starši, bodite pozorni!

DRUŠTVA
Vsem prebivalcem občine Žužemberk policisti
PP Dolenjske Toplice želimo veselo in prijetno
praznovanje, v letu 2015 pa obilo sreče, osebnega
zadovoljstva, poslovnih uspehov, predvsem pa,
da bi se v svojem okolju počutili kar najbolj varno, za kar se bomo še naprej trudili tudi mi.
V kolikor kljub vsej previdnosti vseeno postanete žrtev kaznivega dejanja, obvestite policiste
na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@
policija.si ali na številko 113.
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V kolikor pa želite, da se vodja policijskega
okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev
kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet
policije, imate konkretne varnostne probleme na
območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v
vašem okolju ali ker želite neformalni razgovor,
pa lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
n Edvard Kramar

Prireditev za starejše občane
Oktobra se že malo shladi, dan postane krajši in vse daljše so noči.
Da je bilo našim starejšim občanom v Žužemberku nekoliko topleje
in prijetneje pri srcu, smo jih v petek, 24. 10. 2014, povabili v našo
družbo pesmi in iger, v katerih ni časa za skrbi. Prireditev smo organizirali učenci in učitelji OŠ Žužemberk v sodelovanju s KORK
Žužemberk, katere predsednica je ga. Gena Maver.
Gostom so se predstavili učenci s prepevanjem pesmi, plesom,
dramsko igrico in recitacijami. Program je obogatil Upokojenski
pevski zbor. S svojimi pesmimi so se predstavile tudi gospe, ki imajo pesniško dušo in srce: Magda Kastelic Hočevar, Silva Mohorčič
in Ivanka Škrbe. Kuharice šole so poskrbele, da so se naši gostje pošteno okrepčali in domov odšli s polnimi želodci.
Tako kot vedno, smo tudi letos starejšim podarili skromna darilca
z lepimi mislimi, ki so jih učenci izdelali sami. Mlajši in tudi starejši
smo se na ta oktobrski dan bogatejši v duši vrnili domov.
n Petra Avguštin

Prireditev za starejše na Prevolah
V našem okolju so vasi precej oddaljene ena
od druge, zato se ljudje, zlasti starejši, bolj malo
srečujejo. Za obisk nedeljske maše ali trgovine
v Hinjah potrebujejo prevoz, kar ni vedno uresničljivo.
OŠ Prevole in RK Hinje se tako vsako leto potrudimo, da poskrbimo za srečanje starejših ljudi vsaj enkrat v letu, in to po navadi izvedemo v
mesecu oktobru.
Letos smo prireditev pripravili v soboto, 18. 10.
2014, v popoldanskem času. Bil je sončen, vroč
jesenski dan. Učenci in učitelji smo poskrbeli za
prijeten in pester kulturni program s petjem, recitacijami, igranjem na instrumente, igrico, mislimi
o prijateljstvu, prikazom borilnih veščin, tako da
je bilo res za vsakega nekaj. Krajane so med programom nagovorili predsednica RK Hinje Francka
Pečjak, župan Franc Škufca in sekretarka OZRK
Novo mesto gospa Barbara Ozimek. Ravnateljica
Marija Breceljnik, župan in predsednica RK Hinje
so najstarejšima udeležencema srečanja – tokrat
sta bila to gospa Martina Šporar s Hriba in gospod
Franc Blatnik iz Hinj - podelili simbolna darilca.
Program pa sta popestrili članici KD Hinje Jožica
Jaklič in Mojca Obrstar s skečem o babjem pogovoru na vasi in nasmejali zbrano publiko.

Za spominska darilca vsem krajanom srečanja
so zopet s svojo umetniško kreacijo poskrbele
vzgojiteljice vrtca in se jim v imenu vseh prisrčno zahvaljujem.
Drugi del srečanja je bil namenjen skrbi za
zdravje in o srčnih boleznih. Na prikupen način,
s katerim pritegne pozornost vseh poslušalcev, saj
vse povedano podkrepi s primerom iz lastnih izkušenj, je spregovorila zdravnica Nežka Dular. Predavanje smo dopolnili s povezovanjem mlade in

starejše generacije v gibanju – SIMBIOZA. Učenci so povabili vse prisotne, da so se jim pridružili
pri izvajanju vaj za razgibavanje in na koncu smo
še zaplesali skupinski ples. Vsi smo se nasmejali in
zelo uživali v gibanju ter si tako prislužili kosilo, za
katerega so poskrbele šolske kuharice in je bilo res
okusno. Nato je stekel klepet, ki smo ga dopolnili
še s srečelovom in čas je prehitro minil.
n Irena Blatnik
OŠ Prevole
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Butalci na odru

Fotografinja Marjana Papež s svojim možem v pogovoru z urednikom.

Komedija Butalci v Žužemberškem gradu
V okviru poletnih grajskih prireditev, ki jih od
leta 1997 organizira TD Suha krajina, je bila 17.
oktobra v grajski kletni dvorani komedija Frana
Miličinskega Butalci, v izvedbi KD Krka in v režiji Marjane Hočevar. Vedno aktualni Butalci so

v grajsko kletno dvorano Žužemberškega gradu
privabili množico obiskovalcev, ki je bila polna
do zadnjega kotička. Zelo so se izkazali amaterski igralci, ki so privabili polno smeha in na koncu bučen aplavz.

Stene kletne dvorane so krasile fotografije 'Polja barv' Marjane Papež, ki je v Žužemberku razstavljala prvič.
n VladiMir

Dan D tudi v
Žužemberškem gradu
Koncertna turneja po slovenskih gradovih TIHO skupine Dan D je
v Žužemberškem gradu navdušila vse, ki so imeli pogum in prišli 25.
julija v živo občudovat vrhunske glasbenike, ki so tokrat v akustični izvedbi igrali pod zvezdami…
n VladiMir

Noč čarovnic v gradu
Žužemberk

Intimna svetloba in odlična glasba na grajskem dvorišču

Društvo Srednjeveški najemniki je tudi letošnjega 31. oktobra pripravilo tako imenovano Noč čarovnic, ki je potekala v žužemberškem gradu.
Poskrbljeno je bilo za številne dejavnosti, prilagojene mladeži različnih
starostnih skupin, med drugim je za dobro čarovniško vzdušje poskrbel
čarovnik (na sliki) , šlogarica, najmlajši so se lahko pomerili v lokostrelstvu , izdelovali buče in čarovniške pripomočke ter poizkusili srečo na
srečolovu. Najbolj pogumni in neustrašni obiskovalci so se po ognjenem plesu v poznih večernih urah sprehodili po zatemnjenih grajskih
stolpih in ječah, kjer so jih pričakale pošasti in zombiji.
Foto: S. Mirtič
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Stotnija se je odpravila do Močil

Na začetku

Stotnija pohodnikov se je v nedeljo, 5. oktobra, zbrala na trgu
pred žužemberškim gradom in se podalo na že 7. pohod do Močil
v Hinjsko faro. Izjemno prijetno druženje ljudi dobre volje, spoznavanje novih krajev in izredna gostoljubnost domačinov se je
stopnjevala vse do Močil. Pohvaliti pa velja najmlajša pohodnika
4-letnega Žigo Resnika in 5-letnega Davida Gliho, ki sta prehodila
celotno pot. Domačini so tako kot vedno pripravili odlično pogostitev, predstavili dve novi pridobitvi, kaščo in sanitarije, vaški
klepetulji pa sta nam predstavili najnovejše 'flauze'.
Pohvale gredo vsem organizatorjem in tudi udeležencem za
čudovito rekreativno in tokrat tudi volilno nedeljo.
n VladiMir

Najmlajša pohodnika

Srečanje z EASA Slovenija
Po dobrem letu dni so na obisk v Žužemberk ponovno prišli vsi člani Društva EASA
Slovenija, ki so lansko leto organizirali največji arhitekturni svetovni dogodek EASA 013
Slovenija, ki je potekal v Žužemberku od 4. do
18. 8. 2013. Srečanje je bilo prijetno, prisrčno,
z obujanjem lepih spominov. Člani Seisenbergensis Tumultusa – žužemberškega viteškega
reda so jih pogostili s klobaso in krompirjem,
pečenim v žerjavici ter s pristno domačo kapljico. Organizatorje je pozdravil tudi žužemberški župan Franc Škufca in jim zaželel še veliko uspeha na njihovi življenjski poti.
n VladiMir

Foto: Aljoša
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Prvi Martinov pohod iz Žužemberškega
do Šumberškega gradu
Žužemberški in Šumberški grad sta bila nekoč
rodbinsko povezana. Pred svetim Martinom smo
TD Suha krajina organizirali 1. Martinov pohod
in tako poiskali nekoč zelo uporabljane poti in
spoznali zanimive legende. 28 pohodnikov se je
v nedeljo, 9. novembra, ob 9h, iz Žužemberškega gradu odpravilo na 7.1 km dolgo pot. Pri cer-

kvi, nekdanji grajski kapeli sv. Katarine, so nas
pozdravili domačini iz TD grad Šumberk. Daljša postojanka je bila v 'Drveni', kjer smo bili lepo
postreženi. 11 pohodnikov se je vrnilo še nazaj
v Žužemberk, kjer so nas zelo prisrčno sprejele
članice društva kmečkih žena na 1. razstavi in
ocenjevanju potic in nas lepo pogostile. Hvala

Vaja v Žužemberku
Občinsko gasilsko poveljstvo Občine Žužemberk je 26. oktobra, ob mesecu požarne varnosti, izvedlo eno večjih demonstracijskih vaj , saj je na njej sodelovalo
triinšestdeset gasilcev iz Občine Žužemberk, gasilca iz novomeškega Gasilskoreševalnega centra in reševalca iz Zdravstvenega doma Novo mesto V skupni
vaji so poleg domačega gasilskega društva Žužemberk sodelovala še prostovoljna
gasilska društva Ajdovec, Dvor, Hinje, Reber, Šmihel in Križi. »Kljub velikemu
parkirnemu prostoru na osrednjem trgu v Žužemberku smo morali vajo razdeliti na tri sklope, saj je poleg velikega števila gasilcev in ostalih na vaji sodelovalo
kar 17 vozil«, je dejal poveljnik OGP Žužemberk Boris Sajevic. Vajo si je poleg
ostalih krajanov ogledal tudi prvi mož Občine Žužemberk Franc Škufca, ki je bil
s prikazom reševanja vidno zadovoljen. Poleg reševanja ponesrečenca iz gorečega
avtomobila so gasilci preizkusili svoje znanje in usposobljenost v reševanju poFoto: S. Mirtič
nesrečenih v gorečem poslopju in gašenju treh požarov.

vsem udeležencem pohoda, vsem, ki ste nas na
poti pogostili, Podšumberčanom za pogostitev,
PGD Log pri Žužemberku za prevoz in članicam
društva kmečkih žena. Naslednje leto se vidimo
še v večjem številu.
n VladiMir
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Potresna vaja v Suhi krajini

Z obsežno vajo pri Osnovni šoli Prevole v občini Žužemberk, kjer je v soboto,
18. oktobra, potekala vaja celovitega preverjanja s področja zaščite, reševanja
in pomoči na temo »potresa«, so sodelujoči prikazali veliko znanja in izkušenj.
Vajo je organiziralo tukajšnje Prostovoljno
gasilsko društvo Hinje, skupaj s prostovoljnimi gasilci pa so sodelovali tudi gasilci z Dvora,
štab civilne zaščite Občine Žužemberk in ekipa
prve pomoči, ekipa prve pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ter predstavniki policije
policijske postaje Dolenjske Toplice. Namen
vaje je reševanje in pomoč v primeru potresa,
evakuacija osnovnošolcev in zaposlenih ter gašenja požara v stavbi. Na vaji je bilo prikazano
reševanje zasutih, nudenje prve pomoči, nujne
medicinske pomoči in triaže, reševanje iz višjih
nadstropij in gašenje požara. Vaja je pokazala
visoko pripravljenost domačih gasilcev, ki pod
poveljstvom Mateja Skebeta veliko pozornosti
posvečajo prav izobraževanju in usposabljanju

operativne enote. Za hitrejše izvajanje evakuacije šolarjev in poškodovancev so bili vključeni
v reševanje tudi dvorski gasilci. Po besedah namestnika poveljnika CZ v Občini Žužemberk
Tomaža Obštetarja so vsi sodelujoči odlično
opravili preizkus znanja, med drugim tudi
domača ekipa CZ, ki nadgrajuje svoje znanje,
kar je predpogoj za kvalitetno, profesionalno
in predvsem varno opravljanje njihovega poslanstva. Po prvih ocenah so po besedah vodje vaje, poveljnika Mateja Skebeta, z rezultati
vaje zadovoljni. »Na vaji smo si izmenjali veliko
izkušenj, predvsem na področju preventive in
tudi medsebojnega obveščanja. Vsi sodelujoči
na vaji so pokazali veliko mero znanja, pa tudi
podporo tistim, ki so nam prišli na pomoč s

strani ekipe prve pomoči CZ, zdravstvenega osebja iz
Novega mesta z reševalnim vozilom in tudi policistov
je bila na visoki ravni«, je dejal poveljnik in dodal, da
so vajo doživeto in z veliko pozornostjo spremljali tudi
prevolski osnovnošolci, kar pomeni dober obet za morebitne resnične nesreče.
Foto.S.Mirtič

Prvo ocenjevanje potic v Žužemberku
Kar nekaj časa smo se članice Društva kmečkih žena
pripravljale na ocenjevanje pekarskih izdelkov. Kar nismo mogle priti do zaključka, za kaj bi pripravili pravilnik. V bližini so društva, ki imajo že utečena ocenjevanja, vse od pletenic do kruha. Pa smo se odločile kar
za potice. Skupaj s Kmetijskim gozdarskim zavodom v
Novem mestu smo se najprej lotile pravilnika. Za pravilnik smo potrebovale največ časa, kajti to delo nam je
bilo tuje. V veliko pomoč nam je bila ga .Valerija Poreber, ki nam nudi svoje znanje ob vsakoletnih kuharskih tečajih. Namen razstave in ocenjevanja je ohranjati
dediščino naših babic, nadgraditi znanja, se družiti in
drug drugega obogatiti.
Potice smo začele sprejemati v soboto do 10 ure. Bile
smo prijetno presenečene, saj jih je bilo končno število
kar 51. In to je bilo zelo velik uspeh.

Članice društva

Strokovna komisija je imela zaradi tega veliko dela. Zato je sobota minila kot bi mignil.
Bile smo rahlo utrujene, pa tudi zadovoljne.
Potice so bile prinesene iz Kamnika, iz Dola
pri Ljubljani, Šentjerneja, Dolenjskih Toplic,
Novega mesta in Dobrniča ter od naših članic.
Celo dva moška sta nam prinesla potici. Komisija je bila zadovoljna z vsemi poticami, saj ni
izločila nobene. Bile so raznih oblik in okusov
ter tri potratne, ki so bile ocenjene tudi v tej
kategoriji. Ker je potratna potica že potica sodobnega časa, smo se odločile, da je v bodoče

ne bomo ocenjevali. Po oceni komisije je bilo
16 zlatih, 24 srebrnih in11 bronastih priznanj.
V nedeljo je bila zaključna slovesnost in podelitev priznanj ter možnost ogleda potic.
S svojim obiskom na razstavi so nas počastili gostje g. Andrej Kastelic iz KGZ Novo mesto,
ga. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, in naš župan Škufca Franc. Njim gre prav
posebna zahvala, kakor tudi našima sponzorjema g. Pavlu in g. Darku Iskra.
n Tadeja Lavrič
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Tradicionalno ocenjevanje moštov
Društvo vinogradnikov Suha krajina je imelo
7. novembra tradicionalno ocenjevanje moštov.
Prinesenih je bilo 51 vzorcev. Komisiji je predsedoval g. Samo Hudoklin iz KGZ Novo mesto, člani ocenjevalne komisije pa so bili: Slavko Gliha,
Peter Lavrič, Toni Novak, Jože Gnidovec in Anton Koncilja. Komisiji pa so asistirali: Peter Kotar, Darko Iskra, Marjan Iskra in Tilen Gnidovec.
Ocenjevanje je potekalo ob prisotnosti vinogradnikov, ki so prinesli mlada vina na ocenjevanje.
Namen ocenjevanja je posvetovanje in strokovni
nasvet v primeru napake na vinu, zato je bil vsak
vzorec s strani ocenjevalne komisije javno analiziran. Prepoznanih je bilo nekaj napak, ki pa se
večinoma dajo popraviti. Največ pripomb je bilo
dano na previsoke vinske kisline zaradi slabe letine, kar pa se da popraviti s kemičnim razkisom. Po
ocenjevanju je bilo izoblikovano skupno mnenje
ocenjevalcev, da kdor je zmanjšal vinske kisline in
ni pretiraval s potrebnim dosladkanjem, bo pil dokaj dobro vino, kljub slabi letini. Po ocenjevanju je
sledilo druženje ob vinogradniški malici.

Društvo vinogradnikov Suha krajina želi vsem
vinogradnicam in vinogradnikom, da še naprej
vsa potrebna dela v vinogradu in v kleti opravljajo z veliko ljubeznijo, ki je vodilo do uspeha.

Svoj uspeh pa si naj delijo z vsemi občankami in
občani v prihajajočem se letu 2015. Srečno!
Predsednik društva

n Anton Koncilja

Koncert sakralne glasbe v Žužemberku
Vokalna skupina Mezzo, umetniški vodja Barbara Lotrič
Moški pevski zbor Cirila Zajca, zborovodkinja Nina Zajec
Cerkev svetega Mohorja in Fortunata je 8. novembra 2014 napolnilo lepo število ljubiteljev sakralne zborovske glasbe, ki so se udeležili koncerta dveh dolenjskih pevskih zasedb.
Koncert je nastal na pobudo Vokalne skupine Mezzo (um. vodja Barbara Lotrič) in Moške-

ga pevskega zbora Cirila Zajca (zb. Nina Zajec).
Želja, da bi tudi v Žužemberku pripravili zanimiv
in sakralno obarvan koncert, je dobila izpolnitev
prav na Martinovo soboto.
Koncert se je pričel z Vokalno skupino Mezzo,
pod vodstvom Barbare Lotrič. Na koru smo ob

spremljavi orgel zapele pesmi Grdadolnika, Fajglja, Vodopivca, Regerja v priredbi Jereba in Ruterja. Z veliko mero fraziranja in glasbenega podajanja nas je spremljal organist Matej Burger.
V drugem delu koncerta so pred oltarjem
zapeli domači pevci Moškega pevskega zbora
Cirila Zajca, pod vodstvom Nine Zajec. Zbor je
poslušalcem predstavil dela Lebana, Ferjančiča,
Kimovca in Kranjca. Skladbe so izzvenele v jasni,
vedri in verodostojni interpretaciji. Pohvala gre
tudi zborovodkinji, saj je moški zbor v svoji interpretaciji, muziciranju in suverenosti dvignila
stopničko višje.
V tretjem delu koncerta smo dekleta Vokalne
skupine Mezzo pred oltarjem zapele še a cappella dela Verdija, Mokranjca, Dinova in Biebla. Za
lep zaključek koncerta pa smo zasedbi združili in
navdušenim poslušalcem postregli še z dvema biseroma.
Ob tej priložnosti bi se Vokalna skupina
Mezzo rada še enkrat zahvalila gospodični Nini
Zajec in Moškemu pevskemu zboru Cirila Zajca
za možnost in odlično sodelovanje. Upamo, da
bomo koncert lahko še kdaj ponovili. Zahvala
gre tudi gospodu župniku za dovoljenje priprave
koncerta v domači cerkvi ter vam, dragi poslušalci, da ste se koncerta udeležili v tako velikem
številu in s tem podprli naše glasbeno delo. Hvala.
n Tjaša Primc
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Spomin na padle
Žužemberk, 25. oktober 2014

V organizaciji glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije, Odbora
VII. korpusa, Združenj borcev za vrednote NOB Novo mesto, krajevnega odbora ZB Žužemberk in Občine Žužemberk je v soboto, 25. oktobra, na Cviblju potekala komemoracija v spomin na več kot 2000 žrtev 2. svetovne vojne
. Vence so ob grob padlim borcem položili predsednik Državnega sveta RS
Mitja Bervar, ki je imel tudi memorialno besedo, župan občine Žužemberk
Franc Škufca ter številne borčevske organizacije ter delegacije diplomatskih
predstavništev, katerih borci so padli v Suhi krajini. V programu komemoracije
je sodelovala tudi častna enota Slovenske vojske z godbeniki, mestna godba
Novo mesto, moški pevski zbor Lopar s Primorske, pevka in recitatorji.
Foto: Urednik

»Svoboda naroda in dostojanstvo posameznika sta ena najbolj plemenitih vrednot in temeljni ločnici med barbarstvom in civilizacijo.
Vojna ni pravi način za reševanje konfliktov,
kajti nasilje vselej rodi nasilje. A nacifašizem
ni dopuščal izbire. Z vso divjostjo je podžigal
sovraštvo med narodi in kulturami, a na koncu sam končal na smetišču zgodovine, vsem
v poduk, do kakšnih grozot lahko pripelje razčlovečenje človeka. Vsi mi, ki imamo privilegij
živeti v svobodi, moramo razmišljati o vsebini
in pomenu plemenitih vrednot, ki so jim borke in borci sledili. Razmišljati moramo o tovarištvu, o požrtvovalnosti, solidarnosti, vztrajnosti in pogumu… o tem, kako lahko te vrednote prispevajo k skupnemu dobremu tudi
v današnjem času.
Današnje grožnje naši domovini so drugačne, a morda nič manj nevarne. V globalnem

svetu, v katerem živimo in kjer se borimo za
svoj prostor, bomo brez enotnosti in čuta za
skupnost težko preživeli. Slovenci smo skozi
zgodovino večkrat pokazali, da smo združeni
sposobni doseči marsikaj. Žal mi je le, da stopimo skupaj, ko smo že v hudih težavah. Po
osamosvojitvi, kjer nas je navdahnil tudi zgodovinski zgled bork in borcev iz II. svetovne
vojne, se zdi, da se ves čas iščemo in krpamo
težave. Kot da po vstopu v evropske integracije
nimamo več velikih ciljev, niti strategije, kako v
prihodnost. Upam in želim si, da bo prišel čas,
ko bomo spet stopili skupaj, zbrali najboljše,
polno zaživeli in se s svojo tisočletno zgodovino samozavestno postavili ob bok drugim
narodom, ki iščejo lastno pot zase in za širšo
skupnost tudi v prihodnost. Da smo tega sposobni, smo že dokazali. Slovenci namreč sodimo med tiste evropske narode, ki so se od-

ločno uprli silam zla in kulturnemu genocidu.
Premalokrat poudarimo, da smo težko roko
nacifašizma izkusili med prvimi v Evropi. Nad
naše rojake na Primorskem in na avstrijskem
Koroškem je fašizem pritisnil že veliko pred
letom 1938. Na najbolj grob način so izkusili,
kaj pomeni »trgati jezik, kulturo iz srca«. A se
je hlapčevstvo umaknilo odporu, ki se mu je
pridružila večina Slovencev. Slava junakom, ki
so verjeli v svobodo, v pravičnejšo Evropo ter
v lepši svet in za ta cilj darovali najsvetejše svoje življenje! Vsa znana in neznana imena
nas morajo opozarjati na grozote vojne in ne
smejo biti nikoli pozabljena! To je naš dolg do
zgodovine in posameznikov, ki so ustvarjali
prihodnost, a je sami niso nikoli doživeli.
Slava njihovemu spominu!«
Memorialni nagovor Mitje Bervarja na žalni svečanosti pri
spomeniku in grobnici padlih borcev NOV

Dnevi slovenskega turizma 2014
Dnevi slovenskega turizma predstavljajo osrednji strokovni dogodek v
turizmu. Letos so potekali od 13. do 15. oktobra v Hotelih Bernardin v Portorožu. Organizirani so v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi
institucijami s področja turizma v Sloveniji, med njimi najpomebnejše: Ministrstvo za gospodarski razvoji in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, Turistična
zveza Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije in druge.
Na letošnjih dnevih slovenskega turizma so se zvrstili pomembni dogodki, Na plenarnem delu so potekale razprave o letošnjih kazalcih turizma,
med katermi je potrebno opozoriti na podatek, da se je število ležišč od leta
2008 do 2013 povečalo za dobrih 26%, zasedensot ležišč pa se je zmanjšala za 17%. Še posebno je trend upadanja zasedenosti opažem v letošnji
sezoni, ki je zaradi vremena slabša, zato pa je potrebno vremenske pogoje
nadomestiti z drugimi aktivnostmi. Podeljena so bila najvišja priznanja v
turizmu, med katerimi je za prispevek k razvoju turistične društvene organizacije in TZS prejel mag. Jože Protner.
Potekal je tudi že 61. Gostinsko-turistični zbor in 17. Slovenski turistični forum, katerega glavna tema je bila "Slovenski digitalni turizem - med
novimi razvojnimi priložnostmi in sodobnimi izzivi digitalnega komuniciranja". Na prireditvi v organizaciji TZS in pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja Moja dežela - lepa in gostoljubna,
pa so bila podeljena priznanja za najlepše urejena kraje, kampe, mladinske hotele, itd.

Predsedstvo TZS in prejemnik priznanja mag. Jože Protner, FOTO: Darko Dšuban

Na Dnevih slovenskega turizma so bili predstavljeni tudi ukrepi za izboljšanje trženja, lažje dostopnosti do slovenskih turističnih destinacij in
prevzemanje razvojne usmeritve slovenskega turizma: Slovenija - zelena,
aktivna in zdrava!
n Vlado Kostevc
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TD Suha krajina želi vsem srečno 2015
Turistično društvo Suha krajina je tudi v iztekajočem se letu izvedlo, organiziralo ali soorganiziralo ter sodelovalo s svojimi člani na neverjetnem
številu prireditev. Z izjemno zavzetostjo in aktivnostjo svojih članov in
članic skozi celo je bila predstavljena Občina Žužemberk in Suha krajina
širni Dolenjski, Sloveniji in tudi tujini. Ime Suhe krajine in Žužemberka
smo ponesli po domovini in po svetu, in to po zaslugi požrtvovalnih članic
in članov društva. Brez podpore širše skupnosti, brez vas, dragi občani in
občanke, ter vseh prijateljev in ljudi dobre volje tega ne bi zmogli. Hvala
tudi društvom, klubom in ostalim organizacijam za prijateljsko sodelovanje, ki smo ga izjemno veseli.
Posebej pa se javno zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali v teh časih
krize! Želimo si, da nam bi zaupali tudi v prihodnje.

To so: Občina Žužemberk, TZS, PRAETOR d.o.o., Zavarovalnica Triglav
d.d., Struktura d.o.o., Geosvet d.o.o., Konvikt d.o.o., Komunalne gradnje
d.o.o., GI Zakrajšek d.o.o., Afp Mont, Zavarovalnica Maribor d.d., Espri
d.o.o., STELEM d.o.o., GPI tehnika d.o.o., Signal d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje z.o.o.,
FS d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., Gostgrad d.o.o., MONTING, Foto
Video studio Maver, Ribiška družina Novo mesto in ostali.
Ob tej priložnosti želimo vsem članom in članicam turističnega društva, članom drugih društev in organizacij, donatorjem, sponzorjem,
prijateljem, obiskovalcem prireditev, občankam ter občanom in vsem
simpatizerjem turističnega društva vesel božič ter zdravo, srečno in zadovoljno novo leto 2015.
n Upravni odbor TD Suha krajina

Nesreča nikoli ni dobrodošla, pa čeprav ji včasih (nehote)
pustimo na stežaj odprta vrata.
Prostovoljno gasilsko društvo Dvor se vam zahvaljuje za vse
prispevke in podporo!
Blagoslovljen božič ter srečno in mirno 2015.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Naj v teh prazničnih dneh vaše domove obišče sreča in naj vas
ne zapusti vsaj naslednje leto dni.
HVALA vsem, ki ste nam v minulem letu kakorkoli pomagali!
Z vami bomo tudi v letu, ki prihaja.
SREČNO vam in vašim bližnjim!

n Upravni odbor PGD DVOR

n PGD Križi

Obnovljen oltar v Gradencu
V župniji Žužemberk, v cerkvi sv. Miklavža,
škofa, v vasi Gradenc pri Žužemberku, je v nedeljo, 19. oktobra, žužemberški župnik in dekan
Franc Vidmar blagoslovil obnovljen oltar. Mašo z
blagoslovom oltarja je ob somaševanju bogoslovca Boštjana Goriška vodil dekan Franc Vidmar, ki
je pohvalil skrb vaščanov za cerkev. Le-ta je bila
v zadnjih 13 letih v celoti obnovljena, leta 2001
so v celoti obnovili zvonik, ostrešje in notranjost
cerkve. Vsa ta dela so možna samo ob veliki požrtvovalnosti in prispevkih z lastnim delom vseh
vaščanov. Zadnje veliko delo, to je obnova oltarja, je bilo strokovno izvedeno v restavratorski delavnici Mihe Legana, domačina iz Žužemberka.
Oltar iz leta 1884, delo delavnice Šubic iz Škofje
Loke, je dodobra načel zob časa, zato je bil potreben temeljitega popravila in obnove. Krasi ga kar
350 let star kip sv. Miklavža, verjetno iz prvotnega
oltarja, narejen v letih 1660-1670. Bojana Vidmar,
domačinka iz Gradenca, se je zahvalila župniku Francu Vidmarju in številnim domačinom,
ki skrbe za lepoto domače cerkve in izpostavila
smisel ohranjanja sakralne dediščine, ki vaščanom Gradenca ni tuja. Še več, v zahvalni besedi
ni pozabila požrtvovalnosti številnih vaščanov, ki

poleg svojega dela skrbijo tudi za lepoto tukajšnje
podružnične cerkve. Po žegnanjski sveti maši se
je druženje nadaljevalo s pogostitvijo številnih

faranov ob kozarčku rujnega in prigrizkih, ki so
jih pripravile prizadevne gospodinje.
Foto: S. Mirtič
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Reja krav dojilj
Vzroki za nastanek take reje
Ta reja si je začela utirati pot zaradi strukturnih
sprememb v govedoreji. Zaradi vse višje mlečnosti
po kravi se je stalež krav molznic neprestano zmanjševal in posledično se je zmanjševalo tudi število telet, primernih za pitanje. Tako je nastala potreba po
reji, ki bi dajala primerna teleta za pitanje. Poleg tega
pa je veliko kmetijskih površin, ki so za intenzivno
kmetijsko pridelavo manj primerna in te površine
je možno ohraniti pred zaraščanjem le s pašo goveda ali drobnice, kajti delovne sile za ročno košnjo
je na kmetijah vedno manj.
Tudi nova »bio« usmeritev potrošnikov je narekovala ekstenzivno rejo govedi, pri kateri dosežemo
posebno kvaliteto mesa. Novejše raziskave kažejo,
da meso živali, ki se pasejo, vsebuje več omega 3
maščob v primerjavi z mesom živali, ki so vzrejene
v hlevu. Te maščobe so našemu telesu potrebne in
zelo koristne, ker ugodno vplivajo na zdravje ljudi.
Zahtevni potrošniki mesa pa so pripravljeni to kvaliteto tudi bolje plačati.
Spoznanje, da kmetijstvo ni samo pridelovanje
hrane, je že dolgo znano. Druga, enako pomembna funkcija kmetijstva je ohranjanje kmetijskih zemljišč in varovanje kulturne krajine. Vse države se
tega krepko zavedajo, zato finančno podpirajo razvoj tovrstnega načina kmetovanja.

Kakšne krave lahko uporabimo za krave
dojilje
Za krave dojilje so primerne krave, ki imajo močno izražene materinske lastnosti, imajo lahke telitve,
dobre noge in trdne parklje. Te krave morajo imeti velik okvir, da teleta dobro rastejo. Krav dojilj ne
molzemo in tele popije vse mleko. Dojilje morajo biti
zdrave, odporne in skromne glede prehrane. Pogosto se rejci odločajo za dojilje, ki so križanke med
kombinirano pasmo (rjava, svetlo lisasta) in mesno
pasmo (limusin, šarole). Rejci, ki imajo krave kombiniranih pasem, lahko svoje krave pripustijo pod
bike mesnih pasem. V prvi generaciji odberejo teličke, ki so primerne za krave dojilje, bikce pa uporabijo za pitanje. Križanke mesne in kombinirane
pasme lahko redimo kot dojilje in jih pripuščamo
z biki mesnih pasem. Teleta iz takih križanj imajo
odlične pitovne lastnosti.
Pri kravah dojiljah želimo, da imajo sposobnost
kompenzacijske rasti. Na ta način lahko bolje izkoristimo poceni krmo (npr. pašo), kljub temu pa velika nihanja v kondiciji živali niso zaželjena. Posebno pomembna je kondicija ob pripustu, ker je od te
odvisna uspešnost osemenitve.

Kaj nam daje dohodek pri reji krav dojilj
Dohodek pri reji krav je odvisen od prodanih telet, zato si želimo čim več vzrejenih telet. Pri teletih
je zaželjeno, da čim hitreje rastejo. Prirast v prvem
obdobju je odvisen predvsem od mlečnosti krave in
od njenih materinskih lastnosti. Pri tem se zelo izkažejo križanke z rjavo pasmo, ki imajo materinski čut
dobro izražen in so teletom dobre matere.
Križanke naših kombiniranih pasem z mesno pasmo imajo običajno dovolj mleka, da preživijo poleg

svojega teleta še tuje tele. Pri kravah kombiniranih
pasem pa je to celo nujno, ker eno tele ne more popiti vsega mleka. Da krava vzredi dve teleti, je tudi z
gospodarskega vidika mnogo bolj ugodno, saj nam
skoraj podvoji prihodek. Kar 90% krav je pripravljeno sprejeti poleg lastnega teleta še tuje tele. Pri tem
se moramo držati nekaterih pravil. Vedno naj bo tuje
tele starejše 7 do 10 dni in zato močnejše. Kravi dodamo tuje tele že prvi teden ali najpozneje tretji teden
po telitvi. Privajanje traja navadno en teden. Priporočljivo je, da damo kravo in obe teleti posebej v boks,
ločeno od drugih živali. Prve ure moramo imeti vse
te živali pod stalnim nadzorom, ker lahko pride tudi
do resnih poškodb telet. Nekatere krave tujih telet ne
sprejemajo. Lastno tele navadno bolje prirašča od tujega teleta. V primerih, ko krava odredi poleg svojega
še tuje tele, govorimo o reji krav rejnic.
Krave dojilje s teleti čez leto običajno pasemo, ker
je paša najcenejša krma. Če imamo sezonske telitve
ob koncu zime, potem lahko dobro izkoristimo pašo.
Obodne ograje naj bi bile tri-žične, da zadržijo tudi
teleta. V jeseni prodajamo teleta, ki so težka 200 do
300 kg in primerna za nadaljnje pitanje.

Perspektive reje krav dojilj pri nas in pogoji
za razvoj
Glede na to, da imamo v Sloveniji ogromno travnatega sveta in da je to travinje velikokrat na strminah, bi lahko trdili, da so take in podobne reje pri
nas nadvse perspektivne. Pri nas se zarašča okoli
350.000 ha kmetijske zemlje, ki bi jo bilo možno
ohraniti le s pašo govedi ali drobnice.
Velik problem predstavlja razparceliranost zemljišč, ki ponekod preprečuje ureditev pašnika. Če
bomo hoteli preprečiti zaraščanje kmetijske zemlje,
je nujno združevanje zemljišč.
Drugi ukrep, ki je nujen za razvoj reje krav dojilj,
je da se rejci organizirajo in svoje proizvode prodajajo pod določeno blagovno znamko. Pri nas je že
taka blagovna znamka “Pohor-beef ”, ki je bolj lokalnega značaja. Le z uvedbo vseslovenske blagovne znamke (kot je Biodar), ki predstavlja ekološko
pridelano hrano, bodo lahko rejci dosegali višje cene
za meso pitancev, ki so bili zrejeni z ekološkim načinom kmetovanja.
Ta dva pogoja sta vsekakor nujna za razvoj reje
krav dojilj poleg finančnih podpor države.

Kaj pa gospodarnost te reje
Gospodarnost tovrstne reje krav dojilj oziroma
rejnic je vprašljiva zlasti pri nas, ker gre na splošno
za majhne črede. Za primeren dohodek ene delovne sile bi bila potrebna velika čreda krav dojilj, gotovo več kot 50 krav. Tako čredo bi lahko redili le
na zelo veliki kmetiji. Velikih kmetij pa je pri nas
malo. Reja krav dojilj je primerna za kmetije, ki
imajo drug vir dohodkov in jim gre le za ohranitev
kmetijskih zemljišč. Zanimiva je tudi za kmetije, ki
jim obdelava travinja zaradi drugačne usmeritve
(poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo), predstavlja breme in lahko s kravami dojiljami ohranijo
te površine pred zaraščanjem. Ta reja ne potrebuje
veliko živega dela.

Reja krav dojilj ni perspektivna glede na gospodarnost, ampak so mnogo bolj pomembne njene
posredne koristi, saj lahko temelji na osnovah biološkega kmetovanja in je od vseh živinorejskih
usmeritev za tovrstno kmetovanje najprimernejša.
Tega se zavedajo vse razvite države, ki bolj ali manj
finančno podpirajo rejo krav dojilj.
Glede na to, da je reja krav dojilj oziroma rejnic
lahko tudi način, kako pridobiti dodaten dohodek,
želimo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo
mesto spodbuditi tržno pridelavo ekološkega mesa
tudi na manjših kmetijah, saj imajo le-te, glede na
povpraševanje, čedalje večje možnosti pridelano
meso tudi prodati v domačem okolju. V ta namen
smo pripravili delavnico o racionalizaciji reje krav
dojilj v drugi polovici meseca oktobra v dveh sklopih. Prvo je potekalo kot 4 - urno teoretično izobraževanje v prostorih Gasilskega doma na Dvoru,
drugi sklop pa je zajemal prikaz postavitve pašnika
in prikaz ocenjevanja kondicije živali na pašniku
Jožeta Hočevarja na Laščah (Lipje). Teoretičnega
dela izobraževanja se je udeležilo 18, praktičnega
pa 16 slušateljev.
V prvem delu izobraževanja, ki je bil namenjen
predvsem teoretičnemu pridobivanju znanja, je gospod Stane Bevc udeležencem podrobno predstavil
tehnologijo reje krav dojilj, ki temelji na racionalizaciji in znižanju stroškov reje, gospod Vlado Sotošek
pa je udeležencem izobraževanja predstavil pomen
postavitve pašnika, načine postavitve elektro-ograj ter
opozoril na stvari, ki jih morajo rejci upoštevati pri
postavitvi pašnika. Gospod Marko Mlakar je udeležencem predstavil pasme govedi in primerno kondicijo krav glede na fazo reprodukcije. Ker je zdravstveno stanje črede pomemben segment pri uspešni reji
krav dojilj, je mag. Simon Rakuljič udeležencem podal informacije o nekaterih notranjih zajedavcih pri
domačih živalih, njihovem razvojnem krogu, prepoznavanju simptomov okuženih živali, zatiranju in preprečevanju okužb. Polonca Seničar pa je udeležence
seznanila z aktualnimi novostmi v kmetijstvu.
Praktični del izobraževanja smo izvedli na pašniku Jožeta Hočevarja na Laščah. Udeležencem smo
prikazali primer postavitve pašnika in način ocenjevanja kondicije živali. V praktični predstavitvi
so udeleženci spoznavali različne načine postavitve
elektro-ograje, pravilno izvedbo ozemljitve pašnega aparata ter ostalih komponent elekto-ograje za
učinkovito varovanje domačih živali.
Delavnica Racionalizacija reje krav dojilj (teoretično izobraževanje in praktično usposabljanje) je
bila namenjena rejcem krav dojilj s ciljem optimizirati rejo in tako znižati stroške s primerno tehnologijo, predvsem z izbiro ustrezne pasme in primerne
kondicije živali. Z znanjem, ki so ga udeleženci pridobili, bodo rejci krav dojilj lahko ustrezno poskrbeli tudi za zdravje živali. S pravilno postavitvijo pašnika in uvedbo paše na kmetiji pa lahko posamezno
kmetijsko gospodarstvo zniža stroške prireje in tako
poveča ekonomsko uspešnost reje. Ta projekt je bil
finančno podprt s strani Občine Žužemberk.
KGZS – Zavod Novo mesto
n Polonca Seničar
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Na prevolski šoli pripravljeni na zimo
Bliža se zimski čas, ko že vsi temeljito razmišljamo in načrtujemo, kako in s čim se bomo greli
v dolgih mrzlih dneh. K sreči imamo lepo jesen
in verjetno se bo čas ogrevanja nekoliko skrajšal,
pri čemer bomo prav gotovo kar nekaj prihranili.
A kakor koli že, tudi na OŠ Prevole smo poskrbeli, da nam bo toplo. Stara peč na kurilno olje je
odslužila svojemu namenu in sanacija pred zimo
je bila nujna.
Ker vse bolj skrbimo za čisto in prijazno okolje, pri čemer moramo upoštevati tudi stroškovno
plat, je bil sprejet načrt za ogrevanje z biomaso –
lesnimi sekanci, saj se veliko tega materiala nahaja
v domačem okolju. Po izračunih strokovnjakov
pa se bo strošek ogrevanja zmanjšal za najmanj
10 odstotkov.
Dogovor med občino Žužemberk in vodstvom
šole je stekel in v zelo hitrem času v mesecu septembru je bil projekt brez vsakršnih problemov in
zadržkov izpeljan. Projekt je strokovno izpeljala
družba Prouhiting, iz Klečeta.
Tako so župan občine Žužemberk Franc Škufca, ravnateljica Marija Breceljnik in izvajalec del
Matic Turk 3. oktobra 2014 prerezali trak pred
vhodom v prenovljeno kurilnico in jo tako pre-

dali svojemu namenu. Da pa bo res dobro služila,
je prostor blagoslovil župnik Ciril Murn, učenci
in vrtčevski otroci pa so pod vodstvom učiteljev
in vzgojiteljic poskrbeli za kulturni program ob
tem dogodku. Otvoritve se je udeležilo veliko
domačinov, zlasti staršev, ki so s svojo prisotnostjo izrazili podporo in navdušenje nad tem načinom ogrevanja.
V imenu delavcev šole, učencev, vzgojiteljic in

malčkov v vrtcu se vsem občinskim svetnikom
in županu, ki so s takim razumevanjem podprli
projekt in prispevali k njegovi uresničitvi, ter izvajalcu del družbi Prouhiting, toplo in prisrčno
zahvaljujemo in se bomo nanje hvaležno spomnili
ob vsakem mrzlem zimskem dnevu, ki ga bomo
opazovali v toplih učilnicah skozi okna.
Irena Blatnik
OŠ Prevole

Mavrin Barbara, nova predsednica KS Hinje
V petek, 21. novembra, so se v Hribu pri Hinjah, na svoji 1. seji Sveta
krajevne skupnosti Hinje, prvič sestali člani novoizvoljenega sveta tukajšnje krajevne skupnosti. Krajevna
skupnost Hinje šteje okoli 700 prebivalcev, obsega pa enajst vasi: Hinje, Prevole, Žvirče, Ratje, Sela, Vrh,
Visejec, Lopata ter tri zaselke: Pleš,
Lazino in Hrib. Ustanovno sejo no-

vega Sveta KS Hinje, ki je potekala v
posebni sobi Okrepčevalnice Krnc,
je vodil župan Franc Škufca, seje pa
se je udeležil tudi direktor občinske
uprave Jaques Gros. Prispelih pritožb na rezultate volitev, po besedah podpredsednice občinske volilne komisije Katarine Drenik, ni bilo,
zato je brez zapletov sledila potrditev mandatov članom Sveta krajev-

Člani novoizvoljenega Sveta KS Hinje z županom Škufco in direktorjem občinske
uprave Jaquesom Grosom. FOTO: S.Mirtič

ne skupnosti. Enajstčlanski svet KS
Hinje, med njimi sta le dva člana,
ki sta delovala v minulem mandatu, sestavljajo: Dušan Papež, Štefka
Fabjan, Jožefa Jaklič, Anton Novak,
Aleksander Fabjan, Tomaž Papež,
Uroš Fabjan, Jožica Grden, Barbara Mavrin, Lovro Gregorš in Urban
Boben. Za predsednico so soglasno
izvolil Barbaro Mavrin z Visejca, za
podpredsednika pa Lovra Gregorša
z Žvirč. Po izvolitvi se je novoizvoljena predsednica Mavrinova zahvalila
za zaupanje in zaželela tvornega sodelovanja v zadovoljstvo vseh krajanov. Čestitki ob ponovni izvolitvi se
je pridružil tudi župan Franc Škufca
in obljubil pomoč Občine pri delu in
zastavljenih projektih. Z nekaterimi
odprtimi vsebinskimi vprašanji iz
dosedanjega dela Sveta sta nove člane
seznanila Marija Breceljnik, dosedanja predsednica Sveta KS, in Dušan
Papež. V odprti in bogati razpravi
so člani sveta namenili največ pozornosti pluženju, pa tudi nedokončanim projektom, ki so jih zastavili
že v minulih letih. Med prioritete so
uvrstili ureditev primernega prostora v zadružnem domu za sestajanje,

Nova predsednica KS Hinje Barbara Mavrin se je z družino priselila na domačijo
starih staršev (po domače »Petelinči«)
na Visejec 36 Po izobrazbi je univ. dipl.
nemcistka, v službi je kot koordinatorica
projektov na Ljudski univerzi Kočevje.
FOTO: S.Mirtič

arhiviranje dokumentov in tudi za
potrebe krajanov. Člani Sveta so se
dogovorili, da bodo tesno sodelovali z občinskimi organi, sestajali pa se
bodo po potrebi, oziroma najmanj
štirikrat letno.
n Urednik
V imenu celotnega Sveta KS
Hinje se vam, dragi krajani, zahvaljujemo za vaše zaupanje in
oddane glasove.
Predsednica KS Hinje Barbara Mavrin
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Humanitarna akcija jaz, ti, mi za Slovenijo na oš Prevole
V mesecu septembru je po osnovnih šolah
na povabilo DROE Unirec potekala vseslovenska humanitarna akcija zbiranja odpadnih pločevink iz aluminija, na katero se je odzvala tudi
naša šola. Organizatorji akcije so bili Društvo
Tandem, Revija Bogastvo zdravja in Rdeči križ
Slovenije. Akcija pa je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije g.
Boruta Pahorja. Zbrana sredstva so bila v celoti
namenjena nakupu inkubatorja za Porodnišnico
Trbovlje v vrednosti 3.000 EUR.
Akcija je bila v osnovi zasnovana ekološko in
izobraževalno, da bi se osnovnošolci seznanili s

pomenom ločevanja odpadkov in vplivom recikliranja na naše okolje in tudi naše zdravje.
Naši učenci, pa tudi vsi delavci šole smo k
akciji resno in odgovorno pristopili in zbirali
pločevinke na vseh možnih lokacijah, tako po
domovih kot trgovinah in gostilnah. Zmaga
namreč šola, ki na posameznega učenca nabere
največ pločevink.
V projektu je sodelovalo 44 osnovnih šol oziroma 12.000 osnovnošolcev. Zbrali smo preko
3.200 kg odpadnih pločevink. Zmagovalci smo
bili osnovnošolci OŠ Prevole s preko 2 kg zbranih pločevink na posameznega učenca.

Tako smo se 17. 10. 2014 udeležili zaključne prireditve v Zagorju in prejeli prehodni pokal in komplet polivalentnih blazin v vrednosti
1.500 EUR.
V šoli in v vrtcu vzgajamo otroke v duhu
zdravega načina življenja, zelo skrbimo in osveščamo otroke o tem. S takimi akcijami pa istočasno otroci pridobivajo izkušnje in pomen na
področju humanitarnega delovanja in pomoči
sočloveku. Tudi s tako majhnimi koraki, kot je
zbiranje pločevink.
n Irena Blatnik, OŠ Prevole

Učenci oš Prevole v oddaji Infodrom

Infodrom je dnevnoinformativna oddaja za otroke, ki je na sporedu na 1. programu TV Slovenija vsak delavnik ob 18.30.
V Infodromu so se odločili, da tudi otrokom
dajo priložnost, da se sliši njihov glas. Tako so
po lokalnih volitvah pripravili prispevek z otroki
OŠ Prevole, ki sodelujejo v otroškem parlamentu. Učencem so dali možnost, da so povedali, kaj
jih v njihovem kraju moti, kaj bi radi pohvalili,
kaj si želijo in kako so pripravljeni pri uvelja-

vljanju sprememb sodelovati. Tako so se otroci,
ki so člani otroškega parlamenta, srečali z županom Francem Škufco. Pohvalili so napredek
v infrastrukturi, predvsem razširitve nekaterih
cest, gradnjo optičnega omrežja, lepo renovirano
šolo in sodobno kurilnico. Župana so tudi soočili
s pomanjkljivostmi v svojem kraju. Moti jih slaba
povezanost z bolj urbanimi kraji. Kljub talentom,
interesom in veliko volje jih starši zaradi razdalje, službe, pomanjkanja časa ne morejo peljati
na obšolske dejavnosti v druge kraje. Tako so za
to prikrajšani. Sovrstniki v mestih lahko različne dejavnosti svobodno izbirajo. Kljub vsemu pa
je še vedno prisotna preprostost, predvsem pa
povezanost domačinov, medsebojna pomoč in
druženje. Čeprav živijo v odročnem kraju, jim je
všeč, da je med njimi še veliko človečnosti. Tudi

otroci se znajo družiti brez telekomunikacijskih
naprav. Družijo se zunaj v naravi, znajo tudi ceniti naravne dobrine. Snemanje prispevka je bilo
za njih nova in zanimiva izkušnja. Najbolj pogumni učenki, ki sta vodili razgovor z županom, sta
bili Anja Grden in Tjaša Ljube.
Mentorica otroškega parlamenta

n Andreja Šilc Mihelič, OŠ Prevole

Kulturni dan za 9. razred
V torek, 18. 11. 2014, so imeli učenci 9. razreda kulturni dan v Ljubljani.
Ogledali so si razstavo v Parku Tivoli in se nato odpravili proti gradu Tivoli.
Razdelili so se v dve skupini in si ogledali delavnico sitotiska in predstavitev
razvoja grafike, ki je potekala ob ogledu fotografij na projekciji.
V delavnici sitotiska so z zanimanjem
spremljali nazorno razlago, kako poteka
celotni postopek. Mojster jim je pokazal
postopek sitotiska na papir. Bilo je zanimivo in poučno. Povabil jih je, da se lahko
udeležijo triurne delavnice in si sami natisnejo majice.
Po končanem ogledu so se odpravili proti Cankarjevemu domu, kjer so si ogledali
glasbeno predstavo »Od opere do muzikala«. Predstavili so odlomke in pesmi iz
znanih oper, operet in muzikalov. Uživali so v nastopih Željke Predojević, Nuške
Drašček Rojko, Matjaža Stopinška in Domna Križaja.
Preživeli so zanimiv in bogat kulturni dan.
n Andreja Šercer Robič

Planinski pohod na Lubnik
Zopet nam je uspelo. Na pozen jesenski dan smo pobegnili malo višje v
naše hribe, kjer smo se naužili sonca in prečudovitih razgledov okrog nas.
Pot je večinoma potekala po gozdnem terenu, a zaradi tega ni bila nič manj
zanimiva. Ravno nasprotno. Opazovali smo jesenske spremembe v naravi in
do konca spoznali, da je vse že pripravljeno na prihod zime. Pohvala vsem
vztrajnim planincem, da se redno udeležujejo naših pohodov, ter vsem prvošolcem, ki so so z dobro voljo premagali ne tako lahko turo. Čestitke!
n Irena Platiše
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Jesensko ustvarjanje
V mesecu oktobru smo se učenci v PBI posvetili jesenskemu ustvarjanju.
Pogovarjali smo se o značilnostih jeseni in opazovali naravo, kako se spreminja. Ugotovili smo, da je narava v jeseni zelo barvita in bogata. Tako smo
ves mesec posvetili raznim aktivnostim, povezanim s tem letnim časom.
Grabili smo odpadlo listje in ga zvozili na kup. Opazovali smo jesensko
drevo in ga tudi naslikali. Nabrali smo odpadlo listje, uporabili še koruzo in
pšenico ter izdelali zanimive slike. Iz barvnega papirja smo zgibali listke in
okrasili naše jesensko drevo. Prebrali smo nekaj pravljic z jesensko vsebino
in prepevali pesmi. V tednu pred počitnicami pa smo preizkusili tudi svoje
slaščičarske sposobnosti. Ob branju recepta smo zamesili maso za ježke in
iz nje oblikovali kroglice. Ob delu smo se zelo zabavali in z veseljem preizkusili, kar smo naredili. Ugotovili smo, da je jesen lep in bogat letni čas,
ki otrokom ponuja veliko možnosti ustvarjanja, odrasle pa nagradi za ves
trud, ki ga vložijo skozi leto.
n Anja Rojc

Medeni teden

Med, med, med… mmmmm…., le kdo je bil tako sladkosned?
Otroci iz skupin Mravljice, Miškolini in Ribice
iz vrtca v stari šoli smo v času medenega tedna
dajali še večji poudarek zdravi prehrani in higieni kot navadno. Ogledali smo si kratka filma o
kranjskih čebelah in umivanju rok ter zob. Na
naše povabilo se je prijazno odzval gospod Jože
Hrovat, čebelar, ki ima veliko znanja o čebelah in
ga rad posreduje v vrtcu. Mi smo ga dobro poslušali in spraševali in veliko izvedeli. Čebele bomo
še bolj spoštovali ter se po lastnih močeh trudili
za njihovo preživetje.
Veliko hrane in pijače, ki smo jo uživali v času
medenega tedna, je bilo domačega proizvoda.

Nekaj so se potrudile naše pridne kuharice, nekaj
smo si naredili kar sami: skupina Ribice se je odločila za peko medenjakov, otroci iz skupine Miškolini so pekli jabolka z orehi, za pijačo pa smo
poskrbeli v skupini Mravljice, saj smo naredili
medeni napitek. In nismo pozabili na tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil še posebno svečan.
Ali veste, česa se vzgojiteljice najbolj razveselimo?
Kadar starši opazite dejavnosti v vrtcu, z nami
sodelujete, nas podpirate. In v tem tednu se je res
veliko dogajalo!
n Erika Gjerek

Nagradni izlet na kmetijo »Pr’Štefc«
Učenci 5. b razreda iz OŠ Žužemberk smo se udeležili velikega nagradnega zelenjavnega natečaja »Obožujem zelenjavo«. Naredili smo skupni
likovni izdelek in ga v upanju na nagrado poslali na GIZ slovenska zelenjava. Po dolgem čakanju nas je 21. 11. 2014 dosegla novica, da smo bili
izžrebani ter da smo si prislužili izlet na kmetijo v Polhovem Gradcu. Sledili so še telefonski dogovori z organizatorko go. Zdenko Buh. Končno

pa je prišel dan odhoda, in sicer v sredo, 26. 11. 2014. V Žužemberk nas
je prišel iskat voznik manjšega avtobusa g. Jože Kamnšek ter nas odpeljal
proti Polhovemu Gradcu. Spotoma smo se ustavili še na sedežu podjetja
Kmetija si d.o.o, kjer je organizatorica za nas pripravila okusne sendviče
ter zdrave in okrepčilne korenčkove smoothije. Lepo smo se ji zahvalili in
so odpravili naprej. V Polhovem Gradcu smo poiskali kmetijo, ki jo vodita g. Jože in ga. Tončka Osredkar. Prijazno sta nas sprejela in nas povabila
v za nas pripravljeno sobo, kjer smo pomalicali ter se odžejali z domačim
jagodnim sokom. Ga. Tončka je postregla še s čajem in okusnim pecivom.
Po kratkem postanku nas je g. Jože povabil na ogled kmetije. Povedal je,
da se ukvarjajo z integrirano pridelavo jagod in malin, v zimskem času pa
s prodajo drv. Razkazal nam je nasade, povedal o začetku ukvarjanja s tako
dejavnostjo, načinu pridelave in še bi lahko naštevali. Poskusili smo tudi
jagode. Ob vrnitvi na domačijo nas je ga. Tončka presenetila s celo goro
lepo zapečenih palačink, ki jih je namazala z domačo jagodno marmelado.
Res so nam teknile. S tem pa presenečenj še ni bilo konec, saj sta nam ob
slovesu razdelila še lične darilne vrečke, v katerih je bil domač jagodni sok
in čokoladica. Res sta nas presenetila.
Ob koncu bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu
nepozabnemu dogodku. Imeli smo se odlično.
n Jana Mrvar,
Foto: Katja Avsenik

zima 2014,

ŠOLSTVO

29

Predavanje o prometnih predpisih
V petek, 21. 11. 2014, je v OŠ Žužemberk potekalo
predavanje na temo prometa. Na povabilo SPV Občine Žužemberk nas je obiskal g. Damjan Skok, pomočnik komandirja na Postaji prometne policije Novo mesto in predavatelj v avtošoli. Pripravil nam je zanimivo
predavanje, ki je zajemalo ravnanje v prometu v različnih situacijah (hoja po cesti, vožnja s kolesom, vožnja z
delovnimi stroji, vožnja po avtocesti, krožišča …). Vse

je popestril s primeri iz prakse. Odgovoril je na številna vprašanja, ki so se porajala udeležencem. Predavanje je bilo uspešno, zato bi bilo smiselno, da bi ga še
kdaj ponovili.
Še enkrat se zahvaljujemo g. Damjanu Skoku.
   

Prižiganje sveč v spomin na žrtve prometnih nesreč
V nedeljo, 16. 11. 2014, je bil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Da bi obeležili ta
dan, smo v torek, 18. 11. 2014, pred OŠ Žužemberk prižgali sveče.
Pri tem so sodelovali: Dušan Mikec (ZŠAM),
Edvard Kramar (policist), Jana Mrvar ter učenca
Jure Legan in Nejc Suhadolnik.
Srčno upamo, da bo na naši cestah čim manj
prometnih nesreč. Srečno!

PROJEKT Otrok policist za en dan
14. 10. 2014 smo tri učenke 6.r. OŠ Prevole
sodelovale v preventivnem projektu Otrok policist za en dan, ki je potekal pod vodstvom
policistov PP Dolenjske Toplice.

Zapisala in fotografirala: Jana Mrvar

Preventivna akcija »Otroci za varnost v prometu«
Ker so naši otroci vsakodnevno vključeni v cestni promet in so med dobo odraščanja tudi zelo
dojemljivi za dejanja odraslih, smo želeli spodbuditi učitelje/vzgojitelje v regijskih osnovnih šolah in vrtcih, da se v sklopu učnega kurikuluma s
svojimi učenci/otroki pogovarjajo o problematiki
alkohola v prometu in preventivi prometnih nezgod, povzročenih zaradi tveganega uživanja alkohola. V ta namen smo želeli na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje OE Novo mesto dvigniti
ozaveščenost o posledicah uživanja alkohola pri
udeležencih v prometu z izvedbo preventivnega
programa »Otroci za varnost v prometu«.
V začetku šolskega leta so bile vse osnovne šole
in vrtci zdravstvene regije Novo mesto vabljeni k
sodelovanju pri likovnem natečaju, kjer so sodelujoči obravnavali problematiko alkohola v prometu. V ta namen so otroci pod vodstvom mentorjev izdelali slikovni izdelek z osebnim sporočilom vozniku. Izdelke smo zbirali na NIJZ OE
Novo mesto. Prejeli smo 906 slikovnih izdelkov

SPV Občine Žužemberk,
n Jana Mrvar

iz 22 osnovnih šol in vrtcev, ki so bili ustvarjeni pod vodstvom 53 vzgojiteljev in učiteljev. Na
Martinovo, 11.11. 2014, smo sodelavke NIJZ OE
Novo mesto v okviru preventivnega programa
»Otroci za varnost v prometu« izvedle ulično akcijo v sodelovanju z učenci 4. razreda Osnovne
šole Bršljin ter Policijsko postajo Novo mesto in
Postajo prometne policije Novo mesto, ki je potekala na obeh avtobusnih postajališčih v Bršljinu.
Aktivnost je potekala tako, da so policisti ustavili
naključne voznike v prometu, opravili kontrolo
dokumentov, nato pa je pristopil otrok in vozniku
podaril slikovni izdelek (risbico s sporočilom) in
zloženko o alkoholu ter vozniku zaželel: »Srečno
pot brez alkohola!«
Osrednji namen in sporočilna vrednost akcije je
bila predvsem potrkati na vest voznikom z osebnim
sporočilom otrok, ki so razmišljali o posledicah zlorabe alkohola v prometu.
n Katarina Hočevar, NIJZ OE Novo mesto

Ravnateljica ga. Marija Breceljnik nas je zapeljala na policijsko postajo, kjer so nas prijazno sprejeli komandir g. Milan Leskovar, pomočnik g. Boštjan Klobučar in vodja policijskega okoliša g. Edvard Kramar. Najprej smo si
ogledale prostore policijske postaje in opremo.
Komandir nam je pojasnil naloge policistov,
od pomočnika pa smo prejele še odsevne trakove. Nato nas je policist g. Kramar popeljal
na teren, kjer smo pobliže spoznale delo policista v prometu. Med drugim smo si ogledale
intervencijsko vozilo -marico in opremo, ki jo
policisti uporabljajo pri svojem delu. Pri kontroli prometa smo se »preizkusile« v uporabi
laserskega merilnika hitrosti, nad čimer smo
bile še posebej navdušene. Ustavile smo nekaj avtomobilov. Policist, ki je ves čas skrbel
za našo varnost, je povedal, da smo se pri delu
zelo izkazale in bi bile dobre policistke.
Dan je bil zanimiv, pa tudi zabaven, saj smo
odkrile veliko novega in se pri tem zabavale.
Na ta dan nas bodo spominjale majice in kape
z napisom Otrok - policist, ki smo jih dobile
za darilo od policistov.
n Učenke OŠ Prevole: Nika Blatnik, Polona
Breceljnik in Rebeka Lidija Muhič

Tek podnebne solidarnosti
KARITAS tudi letos organizira akcijo Tek podnebne solidarnosti. Z njo opozarja na lakoto v
svetu in na podnebne spremembe.
Ker na PŠ Dvor želimo, da na svetu ne bilo lačnih ljudi, ker si želimo pravičen svet, ki bo prijazen do vseh ljudi našega planeta, smo se 28. oktobra v akcijo vključili tudi mi. Učenci vseh oddelkov so se zbrali pred šolo in tekli, kolikor je kdo zmogel. Prav vsi učenci so se zelo potrudili
in tekli, kot nikoli ne tečejo. Skupaj smo pretekli 34 800 m.
Učence so pri teku nesle noge in misel na lačne, zato so bili tako uspešni. Tek so končali zelo
zadovoljni in umirjeni. Nihče se ni pritoževal, saj so bila gonila njihova čuteča srca.
n Zvonka Struna
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Projekt Zdravilne rastline na PŠ Ajdovec
Ena od prednostnih nalog v letošnjem šolskem letu je spodbujanje zdravega načina življenja – veliko gibanja v naravi in zdrava hrana. V naravi
lahko najdemo veliko rastlin, ki nam pomagajo pri določenih zdravstvenih težavah. V mesecu oktobru smo pripravili razstavo v OŠ Žužemberk na
temo Zdravilne rastline. S tem namenom smo obiskali zeliščarsko kmetijo
Plavica v Cerovcu pri Dolenjskih Toplicah. Lastnik kmetije je zeliščar in
rastlinar gospod Jože Majes. Sprejela nas je hči, ki je zaposlena na kmetiji
in koordinira delo še treh zaposlenih, ki skrbijo, da se pripravi dovolj čajnih mešanic, tinktur in mazil. Skrbijo za nasade rastlin in urejenost njihove kmetije. Ob prihodu na kmetijo smo bili deležni zelo prijaznega sprejema. Po krajšem uvodnem delu s predstavitvijo kmetije in njihovega dela
ter zelišč je sledil sprehod po učni zeliščarski poti in ogled vrta zdravilnih
rastlin. Nepozaben je bil vstop v sušilnico zelišč, saj nas je vonj po sušenih
rastlinah kar omamil. Učenci so pomagali pri nalaganju in tehtanju čajnih
mešanic v vrečke. V zadnji delavnici so sodelovali pri pripravi mazila iz divjega kostanja. Pridobljeno znanje smo predstavili v sliki in besedi na razstavi v OŠ Žužemberk skupaj s podatki in primerki rastlin, ki so jih učenci
zbrali s pomočjo svojih staršev in starih staršev.
n Irena Prodanić in Milena Legan

V šoli v naravi na Ptuju

Sadno-zelenjavni teden
Jedi z žara nosijo v sebi poseben čar. Nekaj
posebnega so tudi sadna nabodala, ki jih lahko
ponudimo kot sladico in so tudi izvrstna jed za
naše otroke.
Zabavno pisana nabodala so premamila tudi
otroke iz skupine Miškolini. Bila so še posebno
cenjena, ker so morali otroci sami pripraviti sadje
in nato nabodala.
Miškolini ne poznajo samo sladkih čokoladnih
kroglic. Spoznali so še ene, bolj zdrave- SADNE
KROGLICE. Preden smo jih naredili, smo se
dobro podučili o sestavinah. Takoj so ugotovili, da so zdrave zato, ker ne vsebujejo čokolade
in »cukrčka«.
Med tednom so se odvijale številne dejavnosti, preko katerih smo spoznavali, kaj je zdrava
prehrana, kaj je sadje, kaj je zelenjava, razvrščali
smo jo po barvah, opazovali vrtove in pridelke,
okušal repo, kolerabo, deklamirali, peli, itd., ter
bili gibalno aktivni.
n Klavdija Longar

Končno je prišel težko pričakovani deseti november. Učenci 3. razreda Žužemberk in Dvor ter
3. in 4. razreda Ajdovec smo z velikim potovalkami nestrpno čakali avtobus, ki nas bo odpeljal na
Ptuj v plavalno šolo v naravi. Pot je hitro minila.
Nastanili smo se v lepe, pisane sobice, nekaj težav
smo imeli le s postiljanjem postelj. Po okusnem
kosilu smo odšli v Terme Ptuj, kjer smo najprej
preizkusili svoje znanje plavanja. Zvečer smo v
domu izstrigli ribice za plakat ter pisali dnevnike.
V torek smo se odpravili na sprehod po mestu.
Ogledali smo si avtobusno in železniško postajo
ter Ljudski vrt. Opazovali smo različne vrste dreves, ribnik ter živali in rastline v njem. Najbolj so
nas navdušila res zanimiva igrala, na katerih smo
preizkusili naše plezalne sposobnosti. Popoldne
je bilo namenjeno plavanju. Sreda je bila za vse
prav posebno doživetje. Povzpeli smo se namreč
na Ptujski grad. Očarali so nas kurenti, pustne

šeme, stara glasbila, pohištvo, grajske sobane z
lestenci, ogledali, urami, slikami, tapiserijami, …
Pred gradom se nam je odprl čudovit razgled na
stari del mesta, reko Dravo, mostove na njej ter v
daljavi še na Ptujsko jezero. Zvečer smo izdelovali
razglednice s Ptujskim grbom. V četrtek smo si
ogledali samostan, cerkev s kipom sv. Jurija, ki je
premagal zmaja in s tem odgnal zimo. Ob Orfejevem spomeniku smo slišali zanimivo legendo o
Orfeju in Evridiki, ki jo je pičila kača. Popoldne
smo se urili v plavanju kravla, skoku na glavo, za
nagrado pa smo se spuščali po toboganu. Zadnji
dan našega bivanja smo še enkrat preverili plavanje ter podelili zaslužene diplome. Spakirali smo
kovčke in se utrujeni in polni novih znanj in doživetij odpeljali proti Žužemberku. Tu so nas že
čakali starši, ki smo jim stekli v topel objem.
n Alenka Pavlin,OŠ Žužemberk
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Šola v naravi – 8. razred
Učenci 8. razreda so preživeli teden dni v šoli v
naravi, in sicer v domu Ajda nad Libeličami. Urili so se v prvi pomoči, v lokostrelstvu, plezali po
steni, spoznavali kulturno in naravno dediščino
…. Teden je hitro minil. Šola v naravi pa je bila
za učence nepozabno doživetje. Spremljali sta jih
ga. Nataša Škrbe in ga Helena Smrke.
n Tinka Fric Kočjaž
FOTO H. Smrke in N. Škrbe
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Eko smreka

Teden prometne varnosti

Ravno tako je v tem tednu potekal nagradni natečaj za EKO SMREKO, ki so ga organizirali podjetji Medex in Hofer IN, na katerem so sodelovale
starejše skupine našega vrtca, in sicer Mravljice,
Miškolini, Ribice, Miške in Metulji.
Otroci so skupaj z mentoricami okrasili smreke,
pri tem so uporabili naravne in odpadne materiale,
navdih so dobili ravno pri
čebelicah.
Otroci so ob tem razvijali svoje finomotorične spretnosti, domišljijo in ustvarjalnost, obenem pa spoznavali pomen povezanosti z
naravo in možnosti uporabe
odpadnih materialov.
n Lilijana Hrovat

Vsi se vsakodnevno vključujemo v promet, zato
je poznavanje prometnih pravil življenjskega pomena. Prometnim vsebinam posvečamo skrb v
šoli celo leto, bolj intenzivno pa se s to tematiko
ukvarjamo v tednu prometne varnosti. Na temo
promet smo si na centralni šoli ogledali umetnosti čarodeja Janija. Na PŠ Dvor smo nato izvedli
tehniške dneve ter tako poglobili znanje o prometnih znakih, delali poskuse z vozili, pisali pesmi o
prometu. Obiskali pa so nas tudi policista in redarka. Vsi so predstavili svoje delo in nas opozorili na nevarnosti v prometu. Za obisk in koristne
napotke se jim lepo zahvaljujemo.
n Zvonka Struna

Mesec požarne varnosti in obisk gasilcev
Dvorski gasilci vsako leto v oktobru obiščejo
PŠ in VVE Dvor ali pa k sebi povabijo domače
šolarje in otroke vrtca. Leto so nas obiskali na našem igrišču ob šoli.
Vedno se zelo potrudijo in tako je bilo tudi letos. Nazorno so pokazali delo gasilcev, njihovo
opremo in opozorili otroke na vsakdanje nevarnosti. Pokazali so jim tudi, kako ukrepajo gasilci
in kaj lahko storijo otroci, če se nesreče ali izredne razmere zgodijo.
Prizadevnim gasilcem se zahvaljujemo za obisk
in jih pozdravljamo z njihovim pozdravom: „Na
pomoč.“
n Zvonka Struna

4.r. v cšod Lipa

Teden v znamenju čebel v vrtcu na Jurčičevi
Dan slovenske hrane je vsak tretji petek v novembru. V vrtcih in šolah ga zaznamujemo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in dejavnostmi,
ki ves teden potekajo na to temo.
Pobudnik tega projekta je bila Čebelarska zveza
Slovenije. EN DAN ZA ZAJTRK MED SLOVENSKIH ČEBLARJEV v naših vrtcih z namenom, da
bi že pri najmlajših razvijali zdrav način prehranjevanja in jim približali ta mala pridna bitja, ki so
tako pomembna za življenje ostalih živih bitij.
Akcijo so želeli razširiti že na preostale slovenske pridelovalce hrane. K sodelovanju so pritegnili ostale institucije in želeli osvestiti ljudi,
kako zelo pomembni so zajtrk in lokalno pridelana živila.
V našem vrtcu dajemo zelo velik poudarek
zdravi prehrani.
Da bi akcija čim bolj uspela, so bile k temu cilju
usmerjene dejavnosti že cel teden prej.
Najprej smo si ogledali čebelnjak. Usvojili smo

novo pesmico ČEBELICA in prstno igro PANJ.
Iz odpadnega materiala smo izdelovali čebelnjak
in čebelice.
Pekli smo medenjake, s katerimi smo se posladkali po končani lutkovni igrici z naslovom KAKO
JE ČEBELICA REŠILA ZAJČKA, ki smo jo zaigrale strokovne delavke našega vrtca.
Vsak otrok je domov odnesel medenjak z receptom.
Otroci so imeli priložnost videti del čebelarskega orodja in pripomočkov.
G. Jure Muhič nam je pripeljal med, ki smo ga
v petek okušali na kruhu in tudi v čaju.
Vsem čebelarjem se zahvaljujemo za darovan
med. Upamo, da nas naslednje leto zopet obiščejo. Mi se bomo potrudili, da bo narava čim manj
onesnažena, da bodo lahko čebelice še naprej tako
pridno nabirale med. Vsem čebelarjem želimo v
prihodnjem letu dobro bero in se poslavljamo s
čebelarskim pozdravom: » NAJ MEDI«.

20. in 21. 10. smo učenci 3. in 4. r. PŠ Šmihel,
4.r. OŠ Žužemberk in 4.r. PŠ Dvor preživeli v
CŠOD Lipa v Črmošnjicah. Učili smo se v naravi
in iz nje. Tako smo osvojili Mirno goro in spoznali
življenje Kočevarjev, odkrivali sledi živali v gozdu,
se orientirali s kompasom in po zvezdah, spreminjali vodno, sončno in vetrno energijo v električno ter se učili samostojnosti in sobivanja.
Bilo je poučno in zanimivo ter prijetno.
n Zvonka Struna
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ALEN OŽBOLT slovenski nogometni up
Alen je 18-letni fant, ki je svoje življenje posvetil nogometu.
Žoga ga je navduševala že od samega otroštva. Bila je
njegova najljubša igrača in že kot majhen otrok se je z njo
igral po stanovanju.
Za nogomet ga je navdušil oči. Alen je očeta spremljal na rekreativnih
tekmah, kjer je oče igral. Nato je začel spremljati tudi prave nogometne tekme. Odločitev ni bila težka….. ukvarjal se bo z nogometom.
Trenirati je začel s petimi leti na Dvoru. Njegov prvi trener je bil g. Primož Kostanjšek. Takrat se je Alen spoznaval z žogo, osnovami nogometa
… Treniral je 2x tedensko. Svojo športno pot je nadaljeval v Ivančni Gorici,
kjer je do 10. leta treniral za NK Livar. Treninge je imel 3x tedensko. Kariero je nadaljeval pri NK Krka, kjer je treniral 4x na teden, enkrat na teden
pa so imeli še tekmo. S štirinajstimi leti pa je odšel v Domžale, kjer trenira
še sedaj. Začel je pri mladincih, sedaj pa igra za člansko reprezentanco.
Ima od 5 do 7 treningov na teden,
poleg tekem.
Poleg igranja za člansko ekipo NK
Domžale je tudi član slovenske mladinske reprezentance, že tretje leto.
V svoji karieri je doživel že mnogo
uspehov. Najraje se spominja kvalifikacij z reprezentanco (U 19), ko je
letos dosegel vse 4 gole, ki jih je reprezentanca dosegla in tako postal
najboljši strelec v skupini in najboljši
strelec reprezentance. Kvalifikacije
so potekale na Madžarskem. Bil je
tudi najboljši strelec kadetske lige

v Sloveniji, mladinski in kadetski prvak, z reprezentanco (U17) pa so se v
Birminghamu v Angliji uvrstili v Elite round. Na članski tekmi NK Domžale proti NK Gorici je dal gol in tako poskrbel, da je njegova ekipa zabeležila zmago.
Z nogometom živi njegova vsa družina. Njegov oče igra nogomet v rekreativni ligi, brat igra za ekipo NK Livar v Ivančni Gorici, mami pa je prava poznavalka nogometa.
Sam je zelo hvaležen staršema, ki sta ga vsa ta leta spodbujala, mu stala
ob strani, ga vozila na treninge in mu tako pomagala ter omogočila njegovo
kariero. Zasluge za uspeh pa imajo tudi trenerji. Najbolj je hvaležen trenerju
Darku Berivki, pod vodstvom katerega še vedno občasno trenira.
Za uspeh je pomembna želja, treningi, disciplina, odrekanja, doslednost
.. Sam se je odrekel marsikateri stvari. Ni hodil ven tako kot ostali vrstniki,
temveč ostajal doma, se posvečal treningu. Ogromno je manjkal pri pouku
in tako moral veliko stvari nadoknaditi in narediti ponoči ali zgodaj zjutraj,
ko so ostali še spali. Imel je zelo močno željo in voljo ter disciplino.
Ob spominu na osnovno šolo se z nasmehom spominja ge. Darje Sedaj,
ki ga je spodbujala na njegovi poti. Trenutno obiskuje 4. letnik Srednje kemijske šole na Aškerčevi v Ljubljani. Po končanem šolanju se bo še naprej,
le še bolj, posvetil nogometu. Odpira se mu pot v nemških nogometnih klubih.
Njegov nogometni idol je Francesc Fabregaz. Najbolj ga je navduševal, ko je igral za nogometni klub
Arsenal. Od klubov mu je Arsenal
tudi najbolj pri srcu. Ima željo iti
na tekmo Arsenala ali pa nekoč celo
igrati za ta klub.
Vsem, ki želijo uspeti v nogometu, sporoča, naj ne obupajo, ampak
vztrajajo. Predvsem pa jih mora ta
igra veseliti.
Alen je zelo uspešen nogometaš
in Suhokrajinci moramo biti ponosni, da med nami živi tak nogometni
up. Je priden fant, ki igra nogomet
s srcem, dušo in telesom. V njegovi
karieri mu želimo še veliko uspehov,
nobene poškodbe ter da se mu uresniči njegova želja, da nekoč zaigra
za Arsenal.
n Z Alenom se je pogovarjala
Tinka Fric Kočjaž
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V 56. številki Suhokranjskih poti nadaljujemo s predstavitvijo besedil avtorjev, ki so pisali o Suhi krajini. S tem želimo krepiti radoljubje in
poznavanje krajev ter kulture v naši lepi deželi ob Krki. Tokrat predstavljamo knjigo Irme Marinčič Ožbalt z naslovom Dež gre.

Iz srca – iz dveh domovin
Pisateljica dr. Irma Marinčič Ožbalt se je rodila 6.11.1926 v Žužemberku,
najmlajša od treh otrok v Marinčičevi, po domače Sekutarjevi družini. Kot
dveletna deklica se je s starši in z bratom preselila v Šempeter v Savinjski
dolini, kjer je končala osnovno šolo in v Celju tri leta gimnazije.
Vojna je globoko prizadela njeno družino in grenko zaznamovala njeno
mladost. Starše je nemški okupator izselil v Slavonijo, devetnajstletni brat
je bil po vojni ubit v Rogu, njej pa je povojna oblast onemogočila končati
učiteljišče. Po maturi l. 1947 se je vpisala na univerzo in l. 1952 diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika s književnostjo.
Kot učiteljica je službovala v Polzeli, l. 1957 odšla v Avstralijo, kjer si
je ustvarila družino, se po petih letih spet vrnila v domovino, l. 1966 pa
se je z možem Dušanom, hčerko Silvijo in sinom Borisom preselila v Kanado, v Montreal.
Tu se je v polni meri razmahnilo njeno ustvarjalno delo. Poučevala je,
prevajala, objavila številne razprave, članke in referate, opravila magisterij in doktorat.

Napisala je številne črtice in kratke zgodbe, ki so izšle v zbirkah Mrzle
peči (1994), Dež gre (1998) in roman Anka (2008). V njih slika življenje
pred 2.sv.vojno, medvojni in povojni čas v Ameriki in Kanadi. S posebno
ljubeznijo, prežeto z živimi spomini na domovino, pa niza podobe iz nikoli pozabljenega, njej tako ljubega Žužemberka.
Zbirka Dež gre obsega 11 črtic; pet je umeščenih na tuje, štiri se dogajajo doma, v Žužemberku, in na Floridi, dve pa sta slika avtoričinih spominov na dom: Balada o anicah in Z babico pečeva potico. Slednja, ki jo
objavljamo,seže v globine občutij naših ljudi, ki jim je nemila usoda potrgala korenine; njihovi potomci se vse bolj odtujujejo od domovine staršev,
izgubljajo stik s slovenskim jezikom in kulturo. A majhna svetla luč zavedanja, pripadnosti, srčne ljubezni varuje žive spomine tam daleč na tujem
ognjišču – spomine na pravi dom in pravo domovino. Sveti s trepetajočim
plamenom hrepenenja, greje in se prenaša iz roda v rod.
n mag. Jelka Mrvar

I. M. Ožbalt:

Z babico pečeva potico
Babica peče potico.
Babica in jaz pečeva potico.
Z babico pečeva potico.
Potica je slovenska torta.
Babica me uči slovensko.
Pišem slovenska navodila za potico.
Ime mi je Stefanie.
Moja prababica je bila Štefanija.
Stara sem trinajst let.
Doma sem v Montrealu.
Kje si doma ti?
Kako ti je ime?
Stefanie se oddahne in odloži svinčnik.
»No, zdaj pa preberi!«
Stefanie porine šop dolgih las za ušesa, se nasmehne, potem pa še pomežikne. Stefanie, trinajstletna, z bogastvom las do otroško tankega pasu.
»Da se ne boš smejala!« zagrozi babici. Potem
bere. Počasi, s težkim angleškim naglasom. R-ji ji
podrsavajo kot kamenčki po betonu. A bere pravilno, skoraj res slovensko.
»Jej, da ne pozabiva pri tej šoli na potico!« se
spomni babica.
Delata v veliki, svetli kuhinji. Na svetlorumenih
stenah tu in tam zaplešejo krožci sončnih žarkov, ki
se pretikajo skozi košati javor na vrtu. Včasih se dotaknejo svetlo pološčenih vratc na smrekovih omaricah. Omarice imajo ročaje in ključavnice iz litega
železa, skoraj kroparskega. A ni kroparsko. Na vrat-

cih omare nad mikrovalovno pečico je pribit pisan
krožnik, lesen. Žužemberški grad, Krka in Breg s
porušeno papirnico. Delo žužemberškega umetnika,
rezbarja. Na robu krožnika se prepleta pisan venec
rož, takih iz starih narodnih motivov. Najbolj žare
nageljni, ki rastejo iz nazobčanih src.
Stefanie počepne pred visoki, bakreno rjavi štedilnik, kjer za steklenimi vratci za spoznanje ogrete
pečice vzhaja testo.
»Malo se je že dvignilo, pa ni še, kaj misliš,
babi?«
»Ni. Kar pusti. Naj bo še kake pol ure.«
»Traja pa, traja, ta potica!«
»Mhm. To dobroto so naše prababice pogruntale in pripravljale v tistih časih, ko so bile ženske ves
dan doma. Nič služb. Pa tudi televizije ne. Za potico potrebuješ cel dan, saj vidiš. Pa paziti moraš kar
naprej, da je ne prehladiš. Drugače se testo sesede
in je vse skupaj zanič.«
»Prehladi!«
»Ja, tako so rekli. Ko sem bila še majhna (kaj se
pa smeješ, tudi jaz sem bila nekoč majhna!), mi je
mama - tvoja prababica - zmeraj zabičevala, naj ne
letam iz kuhinje in nazaj in delam prepiha, kadar
vzhaja testo, ker se takoj prehladi. Saj. Jaz ga zavarujem s tem, da ga dam shajat v pečico. Potem naj
pa le zapirajo in odpirajo kuhinjska vrata!«
Stefanie ne posluša več. Zdaj z dolgo kuhalnico
meša orehov nadev za potico. Meša po nepotreb-

nem. Rada bi obliznila kuhalnico. A bo treba počakati, da bo potica razvaljana in namazana. Šele potem bo morda kaj ostalo v ponvi in na žlici.
Z babico pečeva potico.
Stefanie bere še enkrat. O-ji so ji diftongasto zategli. Babica se je zagledala v temnordeči španski
bezeg na vrtu. Zdaj je konec maja. Diši po binkoštih. Stefanie bere. Babica včasih kaj popravi. A se
je spet nekam zamislila, kot se je tolikokrat, če jo
Stefanie sprašuje o starih časih, o tisti neznani deželi, Sloveniji.
Španski bezeg.
V Šempetru je bila pred hišo živa meja iz španskega bezga. V maju, ko je cvetel, je bil lep, omamno
dišeč, čeprav le ponižno modrikast, nič gosposko
skodranih cvetov, nič vrtnarski. Kasneje, poleti, je
bil čisto bel. Od prahu. Hiša je stala ob cesti, kjer so
ves dan ropotali vozovi z jeklenimi obroči okoli težkih koles in drobili gramoz. Tisto je bila velika cesta, kot so ji rekli, zato je tu in tam prihropel mimo
tudi kak težak, smrdeč tovornjak; dvakrat na dan je
mimo mrmrajoče zdrsnila Bistra, avtobus, ki je vozil
iz Celja v Ljubljano.
Španski bezeg.
Tisti drugi. Tisti košato razraščeni španski bezeg
na Friškovčevem dvorišču! Dva velikanska grma. Na
sredi večjega je Friškovčev stric postavil leseno mizo
in klop. Bilo je ko v dišečem, začaranem gradu. Tam
sta z Aniko česali njune punčke in jim šivali oblek-
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ce iz odrezkov, ki sta jih nabrali okoli maminega šivalnega stroja. Včasih sta se tudi guncali na debelih
vejah starega grma. Gor in gor, dišeči cvetovi, gor
in dol, gor in dol, še punčke so vriskale.
»Kdo je bila Anika?«
Kaj je babica mislila naglas? Ja, včasih se že zgodi. »Anika? Punčka, kot jaz. Dve,tri leta starejša od
mene. Sosedova.«
»Ti piše?«
Stefanie ve, da babica dobiva cele gore pisem iz
Slovenije. Prej jih je pa iz Jugoslavije. Tistih podolgastih, tankih pisem z rdeče-modrimi zobčki avionske pošte.
»Piše? Anika? Ne, nič ne piše.«
Kaj bi pisala! Le kje je zdaj Anika s črno kito po
sredi hrbta, Anika z belimi, močnimi zobmi? Še čisto mlada se je poročila in nekam odšla, vsa resna
in odrasla. Jaz sem bila tedaj še čisto otrok, se spominja babica.
Iz pečice zadiši po kvasu. Testo je lepo naraslo.
»No,dajva!«
Stefanie si piše recept za potico.
Razvaljaj testo.
Namaži z nadevom.
Posuj z zmletimi orehi. (zml-to je težko!)
Posuj z rozinami.
Posuj s sladkorjem.
Posuj s cimetom. (posuj, posuj, posuj - aha, to
je velelnik! Stefanie se pri babici uči tudi slovnice - kar tako.)
Zavij potico.
Položi v pekač.
Peci v ogreti pečici. (Temperatura pečice? Po
mnogih poskusih je babica ugotovila, da se potica
najlepše speče pri 325° Fahrenheita, eno uro.)
»Še enkrat napiši: testo, nadev, orehi, rozine, cimet, pekač.«
»Prej si rekla nadevom, rozinami,…?«
»Ja, sem. Veš, v slovenščini se besede spreminjajo.
V različnih zvezah dobivajo različne dodatke, končnice. Kadar imajo pred seboj S ali Z (to je isti predlog), jim dodaš –OM in –AMI, in vse tako.«
In vse tako.
Ja, kaj naj ji začne razlagati sklanjatve?
Stefanie oblizuje ponev in žlico. Babica je na njih
nalašč pustila velike proge orehovega nadeva.
»Si se tudi ti naučila peči potico pri svoji babici?«
Babica razmišlja o babici.
Pri kateri babici? Pri stari mami ali pri materi?
Mati smo rekli očetovi mami, kmečki korenini v
Železnem, stara mama pa mamini mami, za kapjo
ohromeli revici, vdovi davkarja v Žužemberku. Staro mamo sem imela na vso moč rada in sem jo tudi
vikala. Pravili so, da je bila nekoč imenitna kuharica, a jaz se tega ne spominjam. Potice sem pomagala
peči teti. Pomagala, gledala.
Teta je zamesila testo že navsezgodaj zjutraj. Takrat sem še spala. Včasih tudi ne. Velikanska modra
emajlirana skleda s testom je stala na starem štirikotnem stolu ob krušni peči že ob petih zjutraj. Teti je
pomagala vtepati testo Ana. Naša Ana, smo ji rekli.
Tetina pomočnica in postrežnica. Močno dekle. Lase
si je spravila pod tesno zavezano ruto, pod katero ji
je obraz ob utepanju kmalu zardel od napora.
Testo je shajalo ob krušni peči. Uro, dve?

Potem je teta odrezala od tople, mehke kepe prvi
kos in ga razvaljala po veliki mizi v družinski sobi.
V stari črni kuhinji ni bilo prostora za veliko mizo.
Po testu je razmazala orehov nadev in ga potresla še
z vsemi drugimi dobrotami, ki jih je bila prej ogrela
na krušni peči. Potem je prišla na vrsto druga potica, nato tretja – kot po tekočem traku. Druga je bila
medena, tretja rozinova. Skoraj zmeraj te tri. Le redko je teta naredila čokoladno ali lešnikovo potico,.in
še je bilo testa. Tega je teta razrezala, naredila dolge
svaljke, iz njih pa spletla prelepo mlečno štruco. Vse
se je peklo v krušni peči, istočasno.
Temperatura?
Ana je vtaknila roko v peč in pomahala sem in
tja. Če je bila toplota ravno pravšnja, sta s teto potice
porinili na opečnato dno peči in zagrnili črni obok
na ognjišču s težkimi pločevinastimi vratci.
»Le kakšna je bila tista krušna peč?«
Stefanie se zdi, da posluša neke lepe, odrasle
pravljice.
I, kakšna?
Zelena. Pološčena, da se je vsa svetila. Zgornji rob
pečNic ukrivljen kot kitajska streha. Ob strani črn
marmornat zapeček.
»Zapeček?«
Sedež pač, za staro mamo. Ali pa stopnička,če si
lezel na peč.
»Na peč? Kaj se niste opekli?«
»Nismo, neumnica. Peč je bila kot trda, topla postelja. Pogrnjeno smo imeli s starimi odejami. To je
bilo seveda v družinski sobi, ki jo je peč ogrevala.
Kurili smo jo v kuhinji. In potice, seveda, so šle v
peč tudi v kuhinji.«
Peč.
Krušna peč
Zapeček (č – zakaj je na c tisti obrnjeni cirkumfleks?)
»Veš kaj, babi? Zdaj je pa zadosti za danes! Grem
malo na vrt. Pokliči me, ko bo potica.«
Po kuhinji diši. Skoraj tako lepo diši, kot je dišalo
tiste praznične dni doma. Dišalo po kuhinji, po vsej
hiši, celo po zafarski cesti pred hišo.
Dišalo.
Že zdavnaj ne diši več.
Tisti del hiše, kjer je bila peč, se je med vojno podrl. Zgorel. Tudi črna kuhinja, tista skrivnostna, topla, kjer so saje po stropu in stenah sijale kot oniks.
Zgorela. Hišo so potem na novo pozidali. V njej je
celo nova krušna peč, gladka, nič vijug, nič okraskov. A v prazni hiši ni nikogar, ki bi lezel na peč.
Pa saj tudi zapečka ni.
Kje je Ana?
Poročila se je nekam na Gorenjsko.
In stara mama in teta in mama in oče – že zdavnaj
počivajo pri Fari, pod kamnitimi, mrzlimi spomeniki. Prednje postavljamo rože, take bahate, ki ne diše.
Prižigamo sveče, ki se kadijo in katerih duh pada na
pljuča in srce kot mrtvaški prt. Kadar jih obiščemo.
Vsakih nekaj let.
Skozi steklena vratca babica ugotovi, da je potica
lepo zarumenela. Potrka na okno. Stefanie na vrtu
puli regrate, ki so se razcveteli med manikirano travo. Obrne se. Babica ji pomiga.
»Ime mi je Stefanie!« zavrisne, ko zaloputne vrtna vrata. Z njo butne v kuhinjo duh pomladne
trave in cvetja.

Potica diši.
Postavita jo na mizo v jedilnici. Mora se nekoliko
ohladiti. Ne smeš rezati kar takoj, pravi babica.
Z babico pečeva potico.
Babica me uči slovensko.
Babica je tako neznansko žalostna.

Sporočilo bralcem Suhokranjskih poti
• Ga. Ivanka Mestnik, naša najbolj prepoznavna suhokranjska pisateljica je doživela novo priznanje. V Srbiji so izdali
antologijo slovenske proze z naslovom
»Ljubičasti Kišobran«. Med uglednimi
ustvarjalci so objavljeni tudi odlomki
iz knjige »V dedovi grapi«. Torej - Suha
Krajina v Srbiji. Čestitamo.
• Jeseni je izšla v samozaložbi njena nova
knjiga za otroke »Deček z velikimi podplati in zvedavimi očmi« z zanimivimi
ilustracijami Katje Kesrič Markovič in
privlačnim tiskom. Vsebina je kot nalašč
za vzgojo otrok v spoznavanju domačega
kraja in za zdravo življenje.
• Za ljubitelje zgodovine Auerspergove železarne in življenja v Suhi Krajini pa sporočilo: naprodaj je še nekaj knjig Grenki
kruh – to je najobsežnejše delo I. Mestnik.
Naročila: I. Mestnik, Nadmlini 29, Novo
mesto ali mestnik29@gmail.com

Lepo je
Kako dober je kruhek,
če zanj se trpi,
kako lepa je zima,
ko gledaš jo s tople peči.
Lepo je živeti,
če nič ne boli,
še lepše, če nekdo je,
ki zate skrbi!

Voščilo
Leto, ki prihaja,
prinese naj vam košček raja.
Zdravje naj vam dobro služi,
denar naj se množi
ter sreča, ki po svetu hodi,
k vam naj pohiti,
pa pred vašimi naj durimi
kaj lepega pusti.
In za devetimi gorami
naj počakajo skrbi.
Pa pridne nam otroke
Bog naj podari,
da stali nam bi ob strani,
ko opešajo moči!
n Marija Šuštar z Vrha pri Hinjah
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Dejan Maver s. p.
Dvor 12 b,
8361 DVOR

FOTO & VIDEO
STORITVE
PRODAJA:
• fotoalbumi
• okvirji
• baterije ...

IZDELAVA:
• olakati
• vizitke
• vabila ...

FOTOKOPIRANJE

UOKVIRJANJE SLIK,
GUBELINOV
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VOŠČILA PODJETIJ 2015
Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu božični čas,
naj odnese vam skrbi,
v novem letu pa le zdravja in sreče podari. Srečno 2015!

So dnevi, so leta in so pomladi,
ko se imamo preprosto radi.
So trenutki, ko je treba na novo začeti
in so ljudje,ki jih je treba preprosto objeti.

Vesele božične praznike
In srečno novo leto 2015
www.fotomaver.si
info@fotomaver.si
facebook/fotomaver.si

051/233-669
07/30-88-322

www.fs-prevozi.si

OSNOVNO PRANJE,
VOSKANJE,
PRANJE PODVOZJA

PRANJE OSEBNIH
AVTOMOBILOV,
TOVORNIH VOZIL
IN AVTOBUSOV

Sreča je! V majhnih stvareh, toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh.
Vesel božič in srečno novo leto 2015!

Naj se v novem letu vam izpolnijo vse sanje ...
In če morda ste pozabili nanje,
ne obupajte in se vrnite vanje. SREČNO 2015!

Naj vam božična noč pokloni mir, upanje, ljubezen, zdravje
in veselje. Vse to pa naj vas spremlja v letu, ki nam prihaja
naproti. Srečno 2015!
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DOBRODELNOST

Dobrodelnost ni zgolj trenutek!
Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Koliko poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče. - Anton Trstenjak
December je znan kot mesec obdarovanj. Mesec, v katerem se s številnimi akcijami opozarja na pomen solidarnosti in dobrodelnosti in v katerem najbrž zaživi največ dobrodelnih akcij. Načinov, kako smo lahko dobrodelni, je sicer veliko, ni pa potrebno veliko, da smo dobrodelni. Včasih
je dovolj že zgolj to, da se nasmehnemo osebi, ki nam hodi nasproti ali pa
da pomagamo človeku, ki sam le s težavo nosi vrečko iz trgovine. Včasih je
povsem dovolj že to, da nekoga iz srca vprašamo: »Kako si?« Nam manjka
te vsakodnevne dobrodelnosti? Dobrodelnost namreč ni fraza. Niti ni zgolj
en sam trenutek. Dobrodelnost je ali pa bi vsaj moral biti način življenja,
način zdravega sobivanja ljudi.
Tudi Suha krajina diha z dobrodelnostjo. Med nami je kar nekaj ljudi,
ki s svojimi vsakodnevnimi dejanji lepšajo svet, pa se v svojih preprostosti, skromnosti tega mogoče niti ne zavedajo. Kar nekaj je tudi takih, ki so
se odločili, da svojo dobrodelnost razširijo preko slovenskih meja. Tokrat
predstavljamo tri Suhokranjke, ki so se v življenju srečale s preizkušnjami,
ki so jim odprle nov pogled na svet, na dojemanje življenja in ki so se odločile, da bodo po svojih močeh pomagale ljudem po svetu. Predstavljamo
go. Heleno Škrabec Travnik, go. Ivico Barborič in go. Jožico Koncilija.
Ga. Helena Škrabec Travnik je svoje otroštvo preživela na Notranjskem,
pot življenja pa jo je nato peljala v Francijo, kjer je bila nekaj časa dejavna kot varuška otrok, kar trinajst let svojega življenja pa je posvetila skrbi
za nemočne ljudi na Madagaskarju. Ko se je pred petnajstimi leti vrnila v
rodno Slovenijo, jo je ljubezen pripeljala v Žužemberk, kjer si je ustvarila
družino. A življenje ji ni prizanašalo s preizkušnjami in ena zadnjih težjih je bila nedvomno smrt moža. Ob soočenju s to preizkušnjo je ponovno
spoznala, kako veliko sočloveku v stiski pomeni že zgolj to, da mu rečemo:
»Tukaj sem, če me potrebuješ.« Gotovost, ki jo občutimo ob tem, da je nekje

Abraham, osebni arhiv Ivice Barborič

Vir: http://freehdwalls.net/wp-content/uploads/lanterns-lights-snowflakes-winternature-christmas-hd-wallpaper.jpg

res nekdo, ki nam bo pomagal, če bomo potrebovali pomoč, nam olajša in
polepša vsakdan, je mnenja Helena. Eno njenih glavnih vodil v življenju je
pogum. »Treba si je upati,« pravi, »Res je, da s tem nosiš na dlani svoje srce
in tvegaš, da boš ranjen, prizadet, nerazumljen, a to je del življenja.« V času
bivanja na Madagaskarju med leti 1986 in 1999 je kot medicinska sestra
spoznala tudi to, da je človeška pomoč omejena, ne glede na to, kako zelo
si želimo pomagati sočloveku. »Ljudje so k nam prihajali tako podnevi kot
ponoči. Sprva smo jih sprejemali tudi ponoči, a nato ugotoviš, da si, ne glede
na vse, zgolj človek in kot tak omejen z močjo. Ne moreš pomagati sočloveku,
če si sam izmučen, neprespan. Zato smo nočno ambulanto odprli le za nujne
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primere, da smo se lahko vsaj malo odpočili in nabrali moči za nov delovni dan,« se spominja Helena. Na Madagaskarju je spoznala tudi, kako zelo
pomembno je, da si v življenju najdeš vzornike.
In to tiste prave, saj se v njih skriva ključ do boljšega življenja za vsakega posameznika. »Iskati si
moramo vzornike, ki nas navdihujejo,'' je prepričana, ''Tudi jaz jih imam nekaj tu, v Suhi krajini,
ki me navdihujejo. To so ljudje, ki vsak dan povsem
nezavedno s svojimi dejanji delajo dobra dela. So
ljudje, ki delajo ne samo tisto, kar morajo, temveč
tisto, kar lahko. In to je vredno največ.«
Nenadna smrt moža Tomaža pred približno
petimi leti je go. Ivico Barborič iz Žužemberka
močno prizadela. »Ob takšnih preizkušnjah se
človek zave, kako majhen in nemočen je pravzaprav.« Izguba očeta je prizadela tudi njeni hčerki.
Ivica se spominja, kako so njuni sošolci v šoli v
znak solidarnosti zbirali denar zanju. »Neizmerno hvaležne smo bile za izraženo sočutje, a takrat
moji dekleti nista potrebovali denarja. Potrebovali sta le očeta.« Zbrani denar so zato vse tri želele
porabiti tako, da bi z njim lahko pomagale komu
drugemu in v njih se je porodila ideja o botrstvu. »Pri tem si nismo želele posrednikov, ki jim
ne bi mogle zaupati, zato smo bile vesele pomoči
sorodnice Maje Kadunc.« Preko nje so se odločile za posvojitev takrat devetletnega dečka Abrahama iz severovzhodne Indije. Tudi Abraham je
izgubil očeta in postal sirota. Z denarjem, ki ga
dečku vsako leto nakažejo Ivica in njeni hčerki,
lahko deček obiskuje šolo in dostojno preživlja
vsakdan. Ivica ob tem pripomni: »Kako malo je
včasih potrebno, da lahko nekomu polepšaš dan in
življenje.« Z dečkom so Barboričeve v stiku preko
pisem, pišejo pa si vsaj dvakrat letno – ponavadi
ob velikonočnih in božičnih praznikih.
Tako kot ga. Ivica, se je za botrstvo preko poznanega posrednika odločila tudi ga. Jožica Koncilija z Dvora. »Afere, povezane z dobrodelnimi
organizacijami, ki so pred leti pretresale slovensko
javnost in v katerih je na plano prišlo nemoralno
delovanje vodilnih pri omenjenih organizacijah, so
v marsikom upravičeno vzbudile dvom glede smiselnosti pomoči takšnim organizacijam. Še marsikdo drug bi pomagal, če bi vedel, da bo pomoč

Pismo Kalinene Jožici, osebni arhiv Jožice Koncilija
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Kalinena, osebni arhiv Jožice Koncilija

zares prišla v prave roke,« je prepričana. Sama se
je za pomoč pri iskanju otroka za posvojitev obrnila na znanca, misijonarja Matijo. »O posvojitvi
sem začela razmišljati malo po tistem, ko mi je
umrla hči,« se dogodka izpred petnajstih let spominja Jožica. Izvedela je, da je deklica Kalinena

pred kratkim na krut način ostala brez družine.
Njene starše so pripadniki drugega plemena pobili, nad njo pa so se psihično in fizično izživljali. Dekle je ostalo samo, nepreskrbljeno in Jožica
se je odločila, da jo posvoji. Danes je dekle v poznih najstniških letih in izredno uspešna učenka. Odločila se je tudi že, kaj želi biti po poklicu.
Nuna. »Enkrat bi jo rada obiskala,« si želi Jožica.
Ob tem je omenila, da je ena izmed Suhokranjk,
Anamarija Mirtič, že spoznala Kalineno, se z njo
slikala, sliko pa nato prinesla Jožici v Slovenijo.
»Zaenkrat sem s Kalineno v stiku le preko pisem,
ki jih dobivam preko misijonarja večkrat letno.
Enkrat mi je zraven pisma v zahvalo poslala tudi
namizni prtiček,« je še dodala Jožica.
Nekdo je nekoč dejal: »Življenje ni ne dobro ne
slabo; je le to, kar v njem vidimo in kar iz njega naredimo.« In res je. Življenje, ne glede na to, kako
zelo dolgo ali kratko je, samo po sebi namreč ne
pomeni nič. Edino, kar ima pomen, so naša dejanja. Mogoče je ravno praznični december tisti
mesec, ko lahko vsak sam pri sebi naredi letno
bilanco lastne dobrodelnosti, dejanj ter se odloči,
da bo svojemu življenju dal nov pomen.
Mateja Filipič
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JUBILANTI

Jubilanti - 80 let
Zalašček Anica, Grajski trg, Žužemberk – 80 let
Dne 25. 10. 2014 je naša upokojenka ga. Anica Zalašček praznovala svoj visoki življenjski jubilej – 80 let.
Rojena je bila v Žužemberku (po domače pri Mavševih), v kmečki družini s 6 otroki. V tistem času ni bilo
možnosti zaposlitve, zato so vsi otroci pomagali staršem
pri delu na kmetiji. Oče ji je zgodaj umrl, tako je ostala
na kmetiji mama sama z otroki, zato ji je vsaka pomoč
otrok prišla prav.
V domačem kraju se je spoprijateljila s prijaznim fantom Milanom Zalaščkom, se zaljubila in z njim poročila
leta 1956 ter se preselila k njemu v center Žužemberka
(na« plac«, kot smo po domače rekli). Njegovi starši so
tudi imeli malo manjšo kmetijo, tako da je vestno pomagala tudi moževim staršem pri delu. Rodila je dva
otroka, sina Milana in hčerko Ljubico. Hčerka Ljubica
se je poročila, se odselila in si ustvarila svojo družino.
Sin Milan pa je ostal na domačiji in skupaj s starši in
svojo družino nadaljuje z delom na kmetiji.
Ker na kmetiji ni bilo dovolj prihodkov, se je leta 1964
zaposlila v tedanji Iskri Žužemberk, kjer je delala do leta
1985, ko je bila invalidsko upokojena.
Pozneje se je upokojil še mož in tako sta skupaj s »ta
mladimi« skrbela za razvoj kmetije.
Usoda jima ni namenila, da bi dolgo skupaj uživala
v upokojitvi,saj ji je mož umrl leta 2006. Ker je še vedno vitalna, sama skrbi zase, okoli sebe pa ima sinovo

družino. Zdravje ji sedaj kar dobro služi, tako
da se lahko večkrat poda na obiske k svojim
sestram. Ima 6 vnukov in 5 pravnukov, kar je
dokaz, da ji ni dolgčas, saj s svojimi obiski in

delom večkrat razveseli vse okrog sebe.
Predstavnik DU in KO RK Žužemberk smo
jo ob tem njenem prazniku obiskali, zaželeli še
mnoga zdravih let in jo skromno obdarili.

Kuhelj Anica, po domače Stričeva, iz Šmihela 22 – 80 let
Ga. Kuhelj Anica je dne 20. 11.2014 praznovala svoj
visoki življenjski jubilej – 80 let.
Rojena je bila v vasi Klečet v družini s 3 otroki. Tako
kot vsi v tistih časih, je bila tudi ona doma in je staršem pomagala pri delu na kmetij. Kot mlado dekle
je spoznala svojega bodočega moža Cirila iz sosednje
vasi, se z njim poročila leta 1963 in se preselila k njemu v Šmihel.
V zakonu je rodila 3 otroke (Ciril, Tatjana in Anica).
Skupaj z možem sta delala na kmetiji, mož je bil tudi zaposlen, sama pa je skrbela za delo in za otroke. Otroci so
odrasli, si ustvarili svoje družine, hči Anica in sin Ciril
sta se odselila, doma pa je ostala hči Tatjana z družino.
Mož ji je umrl leta 1998. Ker ji zdravje še kar dobro služi, rada priskoči na pomoč pri delu na kmetiji, saj pravi,
da v tem zelo uživa in se sprosti. Dokler bo mogla, bo
še vedno pomagala svoji družini.
Ima 7 vnukov in 3 pravnuke, katerih obiskov se zelo
razveseli, saj ji s tem polepšajo dneve.
Člani DU Žužemberk smo jo ob njenem visokem jubileju obiskali, ji zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni
v okviru družine, jo skromno obdarili ter ji zaželeli, da
bi se še velikokrat udeležila naših srečanj.
n Tajnica DU Tinca Cajnko
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PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO ŽUŽEMBERK
se ob koncu leta zahvaljuje vsem
občankam in občanom, ki ste nam
v letu 2014 pomagali tako finančno
kot na kakršenkoli drug način ter s
tem podpirali nas in naše delo.
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CENIK OGLAŠEVANJA
V SUHOKRANSKIH POTEH
V Suhokranjskih poteh lahko oglašujejo posamezniki, ustanove in
podjetja razna reklamna sporočila, zahvale in druge informacije. Oglaševanje je možno le na notranjih straneh v črno-beli tehniki.

Cene oglaševanja:
na drugi ali predzadnji strani

na notranjih straneh

Želimo Vam vesele božične preznike
ter srečno in osebnih uspehov ter
zdravja polno leto 2015!
Mešani pevski zbor Žužemberk, Moški pevski
zbor Cirila Zajca, Starejši mešani pevski zbor
Žužemberk, Otroški pevski zbor Žužemberk in
Mešani pevski zbor Dvor.
Vas prisrčno vabimo na tradicionalni

BOŽIČNI KONCERT,
ki bo

v nedeljo, 28. decembra, ob 18. uri,
v farni cerkvi v Žužemberku.

V božični noči je božja ljubezen postala luč.
Zdaj je na nas, da luč tiste noči nosimo naprej vse
do zadnjih kotičkov našega sveta. Tudi z glasbo.
Zato bomo resnično veseli, če nas boste počastili s
svojim obiskom.

1/2
1/4
1/8

okvirna mera
(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(4,5 x 6) cm

1/1
1/2
1/4
1/6
1/8
1/9

(19 x 25) cm
(19 x 12,5) cm
(9,2 x 12,5) cm
(6 x 8,5) cm
(4,5 x 6) cm
(4,5 x 5) cm

1/1

360,00 EUR
180,00 EUR
90,00 EUR
45,00 EUR
240,00 EUR
120,00 EUR
60,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
26,70 EUR

Društvom, klubom in zvezam s sedežem v Občini Žužemberk je omogočeno brezplačno oglaševanje do 1/8 strani!
n Uredništvo

Leto spet je naokoli, prišel zopet je moj čas, da voščilo
jaz pripravim in povem vam spet naglas,
vse, kar letos ni se izpolnilo, tud´ v letu novem se ne bo,
je recesija popularna, treba varčevati bo zelo;
zato, dragi moji, naj vam zdravje dobro služi skozi leto to,
saj tako najbolje preživeli bomo krizo vso.

Vesel božič in srečno v letu 2015
Vam želi upravni odbor
Društva kmečkih žena Suha krajina
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Seznam umrlih v Občini Žužemberk
v času od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014
Pokopališče Žužemberk

Pokopališče Hinje

1. KOCJANČIČ OLGA, Loška vas 4, 8350 Dol. Toplice

80

1. ŠKUFCA JOŽEF, Ratje 15, 8362 Hinje

80

2. GNIDOVEC FRANC, Prapreče 6, 8360 Žužemberk

75

2. PAPEŽ VINKO, Prevole 29, 8362 Hinje

57

3. ŠTRUMBELJ FRANCI, Budganja vas 31, 8360 Žužemberk

56

3. TURK JOŽEF, Visejec 33, 8362 Hinje

72

4. AVSENIK BOGDAN, Drganja Sela 32, 8351 Straža

42

4. VIDMAR VINCENCIJ, Ratje 32, 8362 Hinje

77

5. ANŽIČEK VALENTINA, Budganja vas 24 A, 8360 Žužemberk

83

5. KMET KRISTINA, Ratje 25, 8362 Hinje

81

6. NOVAK MARIJAN, Baragova 15, 8360 Žužemberk

73

6. BLATNIK PAVLINA, Visejec 22, 8362 Hinje

93

7. SILVESTER MARIJA, Breg 18, 8360 Žužemberk

93

7. KONTE MARIJA, Lopata 15, 8362 Hinje

87

8. KOŠIČEK JOŽE, Dolga vas 3, 8360 Žužemberk

64

8. FABJAN CIRIL, Lopata 23, 8362 Hinje

87

9. DOVČ MIHAEL, Trške njive 47, 8360 Žužemberk

81

9. SKEBE KRISTINA, Hinje 12, 8362 Hinje

87

10. KELŠIN DRAGO, Pod Akacijami 17, 1000 Ljubljana

77

11. ŽUPEC CIRILA, Budganja vas 3, 8360 Žužemberk

82

12. ŠPELIČ FRANC, Jurčičeva 9, 8360 Žužemberk

69

13. KONCILJA MARTIN, Grajski trg 40, 8360 Žužemberk

46

14. MAČEROL ANICA, Sadinja vas 14, 8361 Dvor

52

15. ZUPANČIČ ANGELA, Budganja vas 12, 8360 Žužemberk

95

16. PLUT BORIS, Grajski trg 34, 8360 Žužemberk

57

17. KOCMUR JOŽICA, Jurčičeva 31, 8360 Žužemberk

84

Pokopališče Dvor
1. LEGAN SILVA, Dvor 25 A, 8361 Dvor

76

2. NOVAK FRANČIŠEK, Sadinja vas 7, 8361 Dvor

79

3. ŠENICA ZDENKO, Dvor 92, 8361 Dvor

58

4. KELVIŠAR MIROSLAV, Podgozd 1, 8361 Dvor

78

5. RAJER MAJDA, Lašče 5, 8361 Dvor

61

6. ANŽLIN MARIJA, Mačkovec 11, 8361 Dvor

79

7. HREN BRANKO, Dvor 65, 8361 Dvor

63

8. ŠPELKO ANA, Jama 39, 8361 Dvor

81

Pokopališče Šmihel

Marija Novak s.p.
Reber 2a
8360 Žužemberk
Tel: 07/ 38 88 100
GSM: 031/ 876 276
Nudimo Vam kompletne storitve na enem mestu in smo Vam na voljo 24 ur na dan. Naš namen je prevzeti vso skrb in odgovornost v najtežjih trenutkih, ob izgubi vaših najdražjih.
KONCESIONAR
V OBČINI ŽUŽEMBERK

1. MENCIN JOŽE, Drašča vas 13, 1303 Zagradec

53

2. JANČAR STANISLAV, Šmihel 14 A, 8360 Žužemberk

75

3. PEČJAK MARIJA, Plešivica 7, 8360 Žužemberk

84

4. MAJER ANGELA, Dešeča vas 13, 8360 Žužemberk

83

Pokopališče Sela pri Ajdovcu
1. ZUPANČIČ BOGDAN, Dolnji Ajdovec 11, 8361 Dvor

77

2. NOVINEC TONE, Mali Lipovec, 8361 Dvor

61

3. GNIDOVEC JOŽEF, Gornji Ajdovec 9, 8361 Dvor

85

4. HREN MARIJA, Srednji Lipovec 5, 8361 Dvor

85

5. ZUPANČIČ HINKO, Gornji Ajdovec 5, 8361 Dvor

92

6. ŠTRAVS ŠTEFAN, Brezova Reber 5, 8361 Dvor

87

Pokopališče Žvirče
1. KOVAČ MIRKO, Žvirče 66, 8362 Hinje

85

2. SKEBE KATARINA, Žvirče 23, 8362 Hinje

74

Pokopališče Šentvid pri Stični
1. FORTUNA JOŽE, Vrti 13, 8360 Žužemberk

59

2. MAČEK FORTUNA ALOJZIJA, Vrti 13, 8360 Žužemberk

84
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Kot tiho jeseni odpade listje z drevesa,
tako tiho odšla si ti, draga mama, v nebesa.
Srce tvoje več ne bije in nič več te ne duši,
dom je prazen in otožen,
ker te v njem več ni.

Na tvojem domu lučka ti gori,
nam pa se rosijo oči.
Srce je omagalo, dih je zastal,
a v naših srcih spomin nate bo večno ostal.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Marija PEČJAK

V 85. Letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga

Jožica KOCMUR

s Plešivice 7, Žužemberk.

iz Žužemberka, Jurčičeve ul. 31.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in
svete maše. Hvala tudi g. župniku, g. dekanu, govornici in pogrebni službi Novak za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste našo
mamo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni

Zahvala

Spoštovane občanke in občani občine Žužemberk!

V mesecu novembru smo vas gasilci PGD Šmihel obiskali s
prošnjo za donacije, s katerimi bi pokrili del stroškov nakupa
vozila GVGP-2. Z vašim odzivom in količino zbranega denarja
smo zelo zadovoljni, zato se vam zahvaljujemo za vsak euro, ki
ste ga darovali in nam s tem omogočili nakup vozila in pripadajoče opreme.
Ob tej priložnosti vam PGD Šmihel želi vesele praznike ter
srečno, zdravo in varno leto 2015!
Še enkrat, iskrena hvala!
Na POMOČ!
n PGD Šmihel
pri Žužemberku

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali in
nam stali ob strani.
Posebna zahvala velja patronažni sestri Katji za nesebično vsakodnevno pomoč na domu, osebju Infekcijskega oddelka SB Novo
mesto, govornikoma g. Poldetu in ga. Renati za lepe poslovilne
besede. Hvala tudi pevcem za lepo odpete žalostinke, trobentarju za zaigrane melodije, Pogrebni službi Novak z Rebri za lepo
opravljen obred in vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: Vsi, ki smo jo imeli radi.

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
Tone Pavček

Zahvala
V 58. letu se je poslovil naš ljubljeni sin, brat,
stric, bratranec, nečak in prijatelj

Boris Plut

iz Žužemberka, Grajski trg 34.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, splošni bolnišnici
Novo mesto in Onkološkemu inštitutu. Posebna zahvala patronažni sestri Katji Jenkole za nesebično zdravstveno nego. Prijatelju Borisu Senici, ki mu je vedno stal ob strani. Bratrancu Romanu Plutu za izpeto melodijo kitare in Franciju Jarcu za poslovilne besede.
Hvala službi Novak za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Družina Plut
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Odkrivamo stare fotografije
Zanimivo fotografijo vaščanov iz Mačkovca, ki
smo jo objavili v prejšnji številki, hrani Ivanka
Kren iz Mačkovca. Prejeli smo tri odgovore,
Zanimiv in celovit odgovor na naše vprašanje
pa je poslala Antonija Longar iz Žužemberka.
Takole piše:
»Fotografija je nastala okoli leta 1963, na njej
sem tudi sama. Slika je nastala potem, ko smo
končali z delom. Mlatili smo žito, potem pa
smo se posedli pod hruško in malicali. Na sliki
je na hruško naslonjen 'Berjakov Jože', potem
mu sledijo 'Jankotov stric', nato jaz, Zofka Skube (prej Mikec), Marica Ban (prej Kren), njena
sestra Stanka, Tončka Travnik, nato 'Erjavčeva mama' Ivanka Kren, ki je te dni praznovala
svoj 90. rojstni dan in nato njena hči Ivica. Naprej se vidi malce slabše; na sliki je 'Brnašova
teta' – Travnik ter dva sinova in stric. Spredaj
so trije fantje; prvi je Fran Pestotnik, za srednjega ne vem točno, kdo je, poleg njega pa
je Kren Jože in na koncu moj ata. V roki drži
steklenico Kocjančič Anton, sledita njegova
sinova Zvonko in že dolgo pokojni Jože. Potem je 'Mikčev stric', poleg njega je Kocjančič
Hendrik, ki je bil z mlatilnico in je potem imel
gostilno v Loški vasi. Poleg je Kocjančič Ludvik,
ki je bil poštar v Žužemberku. Za temi možmi
je 'Berjakova teta', poleg nje pa moja mama
Malka Kocjančič. Zadaj na konju je 'Ožboltov

stric z Broda', kot smo mu rekli. Nekaj s te fotografije nas je še živih, žal so mnogi že dolgo
pokojni. Nekateri so odšli veliko prezgodaj.
Fotoaparat je takrat imel gospod Jaklič z Dvora in verjetno je slika njegovo delo, se pa tega
ne spomnim.« Antonija Longar iz Stranske vasi
74, 8360 Žužemberk prejme nagrado našega
sponzorja. Nagradi za sodelovanje pa prejmeta tudi Amalija Glavič, Jama 14a, 8361 Dvor in
Marija Mirtič, Vrti 1, 8360 Žužemberk.

Ste bili tudi vi na dogodku?

Tokrat objavljamo fotografijo, ki jo je poslala
naša bralka, na fotografiji pa so člani in članice množične organizacije, ki je v devetdesetih
letih neslavno propadla. Če prepoznate organizacijo, člane in članice na sliki, nam podatke pošljite do 28. februarja 2015 na naslov:
Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom »Odkrivamo stare fotografije«.

n Uredništvo

Poznate vaš kraj?

V rubriki »Ste bili tudi vi na dogodku?« je Francka Ožbolt prepoznala predsednika PGD Žužemberk Sajevic Borisa in Franca Molka ob
prevzemu gasilskega avtomobila. Fotografija je nastala leta 1988 ob
100 letnici Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk. Nagrajenka Francka Ožbolt, Vrti 9, 8360 Žužemberk bo nagrado našega
sponzorja prejela po pošti. Tokrat objavljamo fotografijo novejšega
datuma. Nastala je 3. marca 2011 ob obisku korantov Poetovio Ptuj.
Če se prepoznate ali če prepoznate gospe na fotografiji, nam pišite
na naslov: Suhokranjske poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s
pripisom »Ste bili tudi vi ...«, čaka vas nagrada.

n Uredništvo

V prejšnji številki smo vas spraševali po kraju Dvor na starejši fotografiji. Prejeli smo šestnajst odgovorov. Nagrado našega sponzorja
prejmejo: Lea Škufca, Veliko Lipje 5b, 8360 Žužemberk, Nina Legan,
Jama 28, 8361 Dvor in Špehar Tončka, Podhosta 40, 8350 Dolenjske
Toplice. Nagrajenkam iskreno čestitamo, nagrade prejmejo po pošti.
Tokrat objavljamo fotografijo mostu. Mostovi so vedno povezovali.
Če prepoznate most in približno leto, kdaj je bil ta most takšen, nam
odgovor pošljite najkasneje do 28.2.2015 na naslov: Suhokranjske
poti, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s pripisom »Poznate vaš kraj«.
Z malo sreče boste za pravilen odgovor tudi nagrajeni.
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Nagradna križanka

Na uredništvo smo tokrat prejeli kar štiriintrideset rešitev. Med
srečnimi nagrajenci so: Živa Zajec, Stavča vas 6, 8360 Žužemberk,
Maja Mrvar, Grajski trg 46, 8360
Žužemberk, Jožica Longar, Grajski trg 37, 8360 Žužemberk, Cveta
Pasar, Vrti 7, 8360 Žužemberk in
Slavica Kranjc, Klopčičeva 4, 1000
Ljubljana.
Nagrajencem iskreno čestitamo,
nagrade prejmejo po pošti.
Rešitev križanke iz 56. številke pošljite do 28. februarja 2015 na naslov: Suhokranjske poti, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom »Nagradna križanka«. Uredništvo

Sponzor
E
KRIŽANK

( 07/ 3087290
GOSTILNAZUPANČIČ, Gostgrad d.o.o.
Grajski trg 4, Žužemberk, e-mail: gostgrad@volja.net
Suhokranjske poti, javno glasilo izdaja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, e-mail: suhokranjske.poti@zuzemberk.si. TRR: 01393-0100015568. Medij Suhokranjske poti vpisan v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod številko 14 (odločba 006-120/01). Odgovorni urednik: Slavko Mirtič. Uredniški odbor: Vlado Kostevc, Tinka Fric Kočjaž, Mateja Filipič in Mojca Obrstar. Zunanji sodelavci: Irena Blatnik, Damjan Novak, Petra
Kastelic, Tomaž Špelko, Tjaša Primc in Nika Vidic. Lektorica: mag. Jelka Mrvar. Oblikovanje, grafična priprava, filmi in tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. Naklada: 1800 izvodov. Uredništvo Suhokranjskih poti si v skladu z uredniško
politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.

